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Primaria Municipiului Cluj-Na-
poca continuã campania de ecolo-
gizare a oraºului „Clujul Curat” cu
acþiuni de sensibilizare a cetãþenilor cu
privire la întreþinerea curãþeniei ºi pro-
tejarea mediului înconjurãtor.

Astfel, 2410 de elevi de la 40 ºcoli,
alãturi de cadre didactice ºi politiºti
comunitari s-au întâlnit în Parcul cen-
tral de unde au plecat prin tot oraºul,
împãrþind fluturaºi cu mesaje de
îndemn la pãstarea unui mediu curat ºi
civilizat.

350 elevi s-au deplasat pe zona
centralã, pe ºapte trasee diferite

500 de elevi au circulat cu cinci
autobuze inscipþionate cu autocolante
cu tematicã ecologistã “Iubeºte
Natura”, “Iubeºte Clujul Curat”, cu
care s-au deplasat în cartierele oraºului
pentru a împãrþi fluturaºi; 

300 de elevi au circulat cu douã
tramvaie inscipþionate cu autocolante
cu tematica ecologistã;

1260 elevi s-au înarmat cu
mãnuºi ºi saci menajeri ºi au ecologizat
parcurile din oraº.

Cele ºapte mijloacele de transport
în comun inscripþionate cu astfel de
mesaje vor circula în Cluj-Napoca
timp de o lunã.

Partenerii primãriei în acest proiect
sunt regiile autonome RATUC ºi
RADP, alãturi de firmele de salu-
brizare Rosal ºi Brantner.

„CLUJUL CURAT” 
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De la 1 mai, pensionarii
cu venituri între 1.300
ºi 1.500 lei vor 
beneficia de reducere
pe transportul 
în comun pe o linie
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Noi treceri 
de pietoni, 
sensuri unice 
ºi pietonala de
pe str. Potaissa
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Relaþie directã între cetãþean ºi primãrie prin

Primãria Cluj-Napoca a
organizat o amplã acþiune de
plantare a 10.000 de arbori,

salcâmi ºi stejari, în zona Bulevardul
Muncii. “Clujul prinde rãdãcini” a
demarat în data de 30 martie, cu
pregãtirea terenului, iar plantarea pro-
priu-zisã s-a desfãºurat între 6 ºi 10
aprilie. 

Acþiunea s-a bucurat de un real suc-
ces, alãturi de primarul Sorin Apostu ºi
de preºedintele Consiliului Judeþean,
Alin Tiºe ºi Prefectul Judeþului Cluj-
Florin Stamatian, participând la acþiune
reprezentanþi ai:

Presei
Consorþiului Organizaþiilor Stu-

denþeºti, 

Inspectoratului Scolar Judeþean,
Direcþiei pentru sport a judeþu-

lui Cluj împreunã cu peste 500 de
sportivi legitimaþi la cluburile sportive
clujene, 

reprezentanþi ai Poliþiei, Jandar-
meriei, Armatei, Inspectoratul pentru
Situaþii de urgenþã

O prezenþã ineditã a fost cea a unui
grup de 15 deþinute, încarcerate la Cluj,
intrate într-un program de reintegrare
în societate.

“Clujul prinde rãdãcini” a fost una
dintr-o serie întreagã de manifestãri
organizate de Primãrie în perioada
cuprinsã între “Ora Pãmântului” (28
martie) ºi “Ziua Pãmântului” (22
aprilie). PAGINA 110

CLUJUL PRINDE RÃDÃCINI

Primãria 
ºi Consiliul local 
vã ureazã
SÃRBÃTORI FERICITE!

IRINA PETRAª

Primãria municipiului Cluj-Napoca pune 
la dispoziþia cetãþenilor un sediu nou ºi modern, 
situat pe strada Moþilor la numãrul 7
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Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã a renunþat la sistemul de trim-
itere/primire prin poºtã a declaraþiilor de
venit., contribuabilii urmând sã depunã
declaraþia de venit în mod direct la
administraþia financiarã de care aparþin.

Pentru a veni în sprijinul contri-
buabililor, Agenþia Naþionalã de Ad-
ministrare Fiscalã propune urmã-
toarele douã modalitãþi pentru
obþinerea declaraþiilor de venit afer-
ente anului fiscal 2008:

Descãrcarea de pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã a Formularului 2200 -
Declaraþie privind veniturile rea-

lizate, prin accesarea portalului
www.anaf.ro/Asistenþã ccontribua-
bili/Toate fformularele, ccu eexplicaþii;

Prezentarea contribuabililor la
sediul Administraþiei Financiare de
unde pot obþine gratuit formularele
de declaraþii fiscale.

Dupã completare, formularele pot
fi depuse la registratura Administraþiei
Financiare unde contribuabilii au
domiciliul sau transmise prin posta, cu
confirmare de primire, costul trimiterii
fiind suportat de cãtre contribuabili. 

Formularele 200 pot fi depuse la
finanþe pânã cel târziu la data de 15
mai 2009.

Noutãþi în ridicarea/trimiterea
declaraþiilor de venit

Contribuabilii clujeni ºi-au achitat im-
pozitele ºi taxele locale aferente primului se-
mestru al anului 2009 în proporþie de 61 %,
persoanele fizice ºi 45% persoanele juridice.

Suma încasatã se ridicã la valoarea
de 35.985.314 lei, din totalul de
71.208.251 lei debit datorat aferent
semestrului I al anului 2009.

Situaþia comparativã a încasãrilor
31 martie 2008 – 31 martie 2009 este
prezentatã în tabelele alãturate:

Procentul clujenilor care au res-
pectat termenul de platã a taxelor ºi
impozitelor locale este unul record în
ultimii ani, respectiv 61% în 2009 faþã
de 52% în 2008, 2007 ºi 2006, 40% în
2005, 36% în 2004 sau chiar 31% în
2003.

Neachitarea la termen a impo-
zitelor/taxelor locale implicã calculul
de majorãri de întârziere în cuantum
de 0,1% pe zi.

Primãria Cluj-Napoca a finalizat
proiectul de montare a celor cinci info-
chioºcuri amplasate în cele mai impor-
tante zone turistice ale oraºului. 

Astfel, începand cu data de 9 aprilie
2009, infochioºcurile sunt funcþionale ºi
oferã informaþii în limbile românã ºi
englezã despre municipiul Cluj-Napoca:
istorie ºi geografie, harta oraºului, trans-
port, hoteluri ºi atracþii turistice, adminis-
traþie, învãþãmânt, culturã etc.

De asemenea, utilizatorii pot afla ce
evenimente sportive, culturale ºi de
petrecere a timpului liber vor avea loc în
perioada urmãtoare.

Infochioºcurile sunt amplasate în
urmãtoarele zone: strada Universitãþii,
pietonala de pe Bulevardul Eroilor, Piaþa
Matei (lângã Casa Matei), Piaþa Gãrii,
Parcul central “Simion Bãrnuþiu”.

Investiþia totalã se ridicã la aproxima-
tiv 200.000 de lei. 

Aceste centre de informare în
sistem electronic reprezintã un prim
pas în dezvoltarea programului “Clu-
jul digital”, componentã a progra-
mului naþional “e-România”, care
urmãreºte sã creeze o interfaþã digi-
talã completã între instituþiile statu-
lui ºi cetãþeni.

Infochioºcurile 
au devenit funcþionale

Clujenii s-au dovedit 
buni platnici la bugetul local

Una dintre problemele majore
cu care se confruntã municipalitatea
clujeanã este lipsa terenurilor intravi-
lane dotate cu utilitãþi ce pot fi uti-
lizate la realizarea de obiective de
interes public, îngreunând astfel
materializarea unora dintre proiectele
propuse. Un astfel de proiect, de
mare importanþã pentru comunitatea
noastra, este construirea de locuinþe,
dat fiind numãrul mare de solicitãri
înregistrate în evidenþele primãriei,
de peste 3.000.

În aceste condiþii, una dintre
oportunitãþile avute în vedere de
executivul primãriei este identificarea
unor terenuri sau constructii ºi trans-
miterea lor cu titlu gratuit în dome-
niul public al municipiului Cluj-
Napoca ºi în administrarea Consi-
liului local al municipiului Cluj-Na-
poca.

Astfel, s-au identificat douã imo-
bile aflate în proprietatea statului ºi în
administrarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, situate pe strada Cojocnei
nr. 93-97 ºi strada Taberei nr. 4, pentru
care s-a solicitat Guvernului trecerea în
domeniul public al municipalitãþii.

Imobilul de pe strada Cojocnei este
compus din 54 camere de locuit în
regim de cãmin de nefamiliºti, în
suprafaþã desfãºuratã de 1.875 mp.

Imobilul de pe strada Taberei este
compus din 41 camere de locuit în
regim de cãmin de nefamiliºti, în
suprafaþã desfãºuratã de 1.447 mp.

În etapa urmãtoare apariþiei Ho-
tãrârii de Guvern de trecere a celor
douã imobile în administrarea Con-
siliului local, primãria va realiza recom-
partimentarea spaþiilor interioare, astfel
încât sã se respecte cerinþele minimale
ale legii locuinþei.

Primãria Cluj-Napoca a finalizat veri-
ficãrile situatiilor beneficiarilor de contracte de
închiriere locuinþe în regim ANL, în blocurile
de acest tip de pe strada Mehedinþi nr. 41, ºi a
prezentat spre aprobare Consiliului local pre-
lungirea contractelor persoanelor care sunt în
regulã din punct de vedere juridic.

Consiliul local a aprobat prelungirea
contractului de inchiriere pentru 110 din cei
114 beneficiari, patru familii neîndeplinind
condiþiile de eligibilitate pentru prelungire,
respectiv deþin ºi proprietate imobile clãdiri
sau terenuri, astfel:

Vãdean M. ºi A. deþin 19 % proprietate
locuinþã str. Mehedinþi nr. 31 ap. 6 (15,73
mp.)

Rãzor Daniel A. ºi L. deþin 19 % casã în
suprafaþã de 117 mp. (22,23 mp.), 1439 mp.

teren str. Traian Vuia nr. 99, 19% apartament
str. Nirajului nr. 12 (11,66 mp.), 18 % teren
extravilan 10800 mp.

Rãdulescu F. ºi M. deþin clãdire în
suprafaþã de 469,07 mp. str.I. Mãcelaru,
coproprietate teren 380,4 mp. str.I.
Mãcelaru, coproprietate teren 445 mp. str.
I. Mãcelaru nr. 5, coproprietate teren ºi
construcþie, vândute în 2005 în loc.
Târgoviºte

Lobodã I. ºi N. deþin apartament în
suprafaþã de 62,76 mp. pe str. Donath bl. II.

Prelungirea contractelor se face pe un
an, timp în care se continuã verificãrile cu
privire la titularii contractelor de închiriere,
inclusiv situaþiile de subînchiriere, caz în
care primãria se va adresa instanþei pentru
încetarea contractului.

Contractele ANL prelungite Noi amplasamente pentru 
construirea de locuinþe

Autorizaþiile de taxi sunt netransmisibile
Primãria Cluj-Napoca s-a sesizat cu

privire la specula cu autorizaþii de taxi care a
apãrut în ultimul timp pe diferite pagini de
web. Astfel, ca urmare a anunþurilor apãrute
cu privire la vânzarea de autorizaþii de taxi,
primarul Sorin Apostu atrage atenþia asupra

riscului la care se expun cei care recurg la acest
lucru, deoarece toate autorizaþiile de taxi ºi
ecusoanele pe care deþinãtorii legali le-au
transferat, sub orice formã, altei persoane ju-
ridice sau fizice, vor fi retrase de cãtre auto-
ritatea de autorizare – Primãria Cluj-Napoca.

Cu alte cuvinte, cei care “achiz-
iþioneazã” o autorizaþie de taxi nu vor putea
practica activitatea de taximetrie deoarece
acea autorizaþie nu va fi valabilã.

Reamintim cã în conformitate cu
prevederile legii 38/2003 modificatã ºi
completatã de legile 265/2007 ºi 68/2008,
autorizaþia de transport este unicã,
netransmisibilã, ºi conferã dreptul de a
participa la procedura de atribuire în
gestiune a executãrii unui serviciu de
transport, procedurã la finalul cãreia se
poate elibera autorizaþia de taxi pentru
fiecare maºinã deþinutã în proprietate sau
cu contract de leasing.

Atenþie! Autorizaþia de transport ºi
autorizaþia de taxi sunt douã documente
distincte. Dacã numãrul autorizaþiilor de
transport este nelimitat, conform art. 9
legea 265/2007, numãrul autorizaþiilor de
taxi, pentru Cluj-Napoca, este de 4 la 1.000
locuitori, conform art. 14 din 68/2008.
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Mãsuri privind buna 
gospodãrire în Cluj-Napoca 

În ultima perioadã, la nivelul
municipiului Cluj-Napoca s-a constatat
o diversificare a problemelor legate de
buna gospodãrire a municipiului Cluj-
Napoca, în mod special a celor care
vizeazã protecþia mediului. 

Consiliul llocal aa aadoptat îîn ººedinþa 
din 77 aaprilie, uun rregulament ccomplet,
care pprevede ssancþiuni ppentru ttoate 
situaþiile îîntâlnite ppe tteren dde PPoliþia
Comunitarã, aastfel:

Operatorii de salubritate stradalã,
menajerã si a spaþiilor verzi vor fi
sancþionaþi pentru:

1. nerespectarea programului de
curãþenie stradalã sau a spaþiilor verzi, sub
aspect cantitativ ºi calitativ;

2. nerespectarea obligaþiei de dotare
cu coºuri de gunoi stradale ºi neîn-
treþinerea acestora;

3. neîndeplinirea obligaþiei de evac-
uare periodicã ºi în conformitate cu nece-
sitãþile zonei, a deºeurilor de la punctele
gospodãreºti;

4. nerespectarea orarului de colectare
a deºeurilor menajere, stabilit de
Primãrie; 

5. neîntreþinerea în perfectã stare de
curãþenie a punctelor gospodãreºti ºi a
terenurilor aferente;

6. neasigurarea unui numãr suficient
de recipienþi la fiecare punct gospodãresc;

7. nerespectarea graficului de evac-
uare a deºeurilor de volum din locurile
special amenajate ºi a resturilor vegetale
rezultate în urma lucrãrilor de întreþinere
a spaþiilor verzi;

8. transportul deºeurilor menajere în
alte mijloace de transport decât cele
omologate, închise ºi etanºe;

9. neafiºarea la punctul de colectare a
deºeurilor, a tãbliþei de informare cu den-
umirea firmei, graficul de ridicare a
deºeurilor menajere, asociaþiile de pro-
prietari arondate ºi numãrul de contact
pentru semnalarea unor eventuale prob-
leme;

10. desfãºurarea activitãþii de colec-
tare ºi evacuare a resturilor menajere de
cãtre agenþii economici neabilitaþi de
cãtre Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca.

Pe lângã amenzile aplicate, se vor
aplica ºi sancþiunile prevãzute în con-
tractele de concesionare a serviciului
public de salubrizare.

Persoanele ffizice ººi jjuridice vvor ffi
sancþionate ppentru îîncãlcarea nnormelor
privind ccurãþenia sstradalã ººi aa sspaþiilor
verzi ººi ccolectarea ddeºeurilor aastfel:

1. pentru depozitarea deºeurilor la
alte puncte de colectare decât cele special
amenajate ºi destinate respectivei cate-
gorii de folosinþã;

2. pentru depozitãrile de deºeuri de
orice fel ºi umpluturi cu pãmânt, pe
terenurile proprietate privatã, respectiv
pe domeniul public ºi privat al statului,
fãrã acordul de mediu ºi cel al Direcþiei
Urbanism; 

3. pentru utilizarea recipienþilor im-
provizaþi pentru colectarea ºi depozitarea
deºeurilor menajere;

4. pentru transportul deºeurilor ºi
materialelor de orice fel cu mijloace de

transport neacoperite cu plasã sau cu
prelatã de protecþie;

5. pentru nedeþinerea unui contract
valabil încheiat, cu un agent specializat,
abilitat de Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca pentru serviciul de evac-
uare a deºeurilor menajere ºi industriale,
la fiecare proprietate ºi punct de lucru,
inclusiv cele închiriate;

6. pentru amplasarea recipienþilor cu
deºeuri menajere pe trotuare sau caros-
abil în vederea evacuãrii de cãtre firma de
salubritate;

7. pentru murdãrirea carosabilului de
cãtre autovehicule ºi vehicule care ies din
ºantiere, din curþi, incinte sau drumuri de
câmp;  

8. pentru neasigurarea curãþeniei pe
trotuare, rigole ºi partea carosabilã a
strãzii sau drumului din dreptul clãdirilor
ºi proprietãþilor pe care le deþin sau folos-
esc, inclusiv cãi de acces ºi parcãri.

Persoanele ffizice ººi jjuridice vvor ffi
sancþionate ppentru îîncãlcarea nnormelor
privind oorganizãrile dde ººantier, aastfel:

1. pentru neamenajarea rampelor de
spãlare (platformã betonatã cu sistem de
colectare a apei racordat la canalizare sau
fosã septicã ºi pompã de apã sub pre-
siune) a autovehiculelor ºi utilajelor în
organizãrile de ºantier;

2. pentru neutilizarea sau utilizarea
necorespunzãtoare a rampelor de spãlare;

3. pentru transportul materialelor de
construcþii ºi a deºeurilor rezultate de la
lucrãrile de construcþii cu autovehicule
neacoperite cu prelatã;

4. pentru împrejmuirea necorespun-
zãtoare a organizãrilor de ºantier ºi lipsa
tãbliþei cu numele ºi adresa executantului
lucrãrii;

5. pentru neasigurarea curãþeniei în
incinta ºantierelor ºi în apropierea acesto-
ra; 

6. pentru neprotejarea cu plasã de
protecþie a imobilelor la care se executã
lucrãri de construcþii,  de renovare, sau
alte lucrãri producãtoare de praf
(ºlefuirea pietrei sau marmurei, tãieri cu
flexul etc.).

Asociaþiile dde pproprietari, ppersoanele 
fizice ººi jjuridice ccare îîncalcã nnormele
privind cconservarea uunui mmediu ccurat ººi
sãnãtos îîn sspaþiile uurbane dde llocuit, 
vor ffi ssancþionate ppentru:

1. neefectuarea lucrãrilor de curã-
þenie ºi întreþinere a terenurilor, spaþi-
ilor verzi, cãilor de acces, parcãrilor,
zonelor din preajma garajelor, punc-
telor gospodareºti ºi de îndepãrtare a
zãpezii ºi a gheþii de pe trotuarele afe-
rente imobilelor condominii, astfel
încât acestea sã fie în permanenþã
curate, cu un aspect corespunzãtor ºi
îngrijit;

2. neafiºarea de cãtre reprezentanþii
asociaþiilor de proprietari la intrarea în
bloc, într-un loc vizibil, a datelor de iden-
tificare ale asociaþiei de proprietari,
respectiv numãrul de telefon al reprezen-
tantului asociaþiei;

3. neafiþarea pe imobil a plãcuþelor cu
adresa imobilului, puse la dispoziþie de
Serviciul Siguranþa Circulaþiei în mod
gratuit;

4. neefectuarea lucrãrilor de înde-
pãrtare a zãpezii ºi gheþii de pe trotuarele
ºi aleile aflate în imediata apropiere a
imobilelor pe care le deþin sau în care îºi
desfãºoarã activitatea;

5. scuturatul obiectelor (covoare,
pãturi, feþe de masã etc. ) de pe balcoanele
sau ferestrele imobilelor colective; 

6. expunerea la vedere a rufelor puse
la uscat;

7. aruncarea pe geam a resturilor
menajere, obiectelor ºi lichidelor;

8. producerea de disconfort prin
depozitarea deºeurilor de orice fel în
apartamentele ºi pãrþile comune din
blocurile de locuinþe, respectiv în
clãdirile folosite de mai multe persoane
(proprietari sau chiriaºi), precum ºi în
curþile sau grãdinile colective;

9. neefectuarea dezinsecþiei ºi dera-
tizãrii imobilelor, curþilor ºi terenurilor
aferente, de douã ori pe an sau de câte ori
este nevoie; 

Instituþiile ppublice, aagenþii eeconomici,
precum ººi ppersoanele ffizice ººi jjuridice
care îîncalcã nnormele pprivind aasigurarea
unui aambient ccivilizat îîn sspaþiile ppublice,
vor ffi ssancþionate aastfel:

1. neluarea mãsurilor de efectuare ºi
întreþinere a curãþeniei de cãtre proprietar
sau administrator în mijloacele de trans-
port în comun, în gãri, autogãri, precum
ºi în staþiile de îmbarcare/debarcare a cãlã-
torilor;

2. neluarea de cãtre organizator a
mãsurilor de efectuare ºi întreþinere a
curãþeniei, la locurile de desfãºurare a
activitãþilor distractive, concertelor,
adunãrilor publice sau altor forme de
manifestãri publice, atât în timpul
desfãºurãrii cât ºi imediat dupã încheierea
acestora;

3. neasigurarea condiþiilor de igienã ºi
curãþenie de cãtre proprietar sau adminis-
trator, în localurile de alimentaþie publicã,
cinematografe, instituþii de culturã, zone
de agrement, baze sportive etc;

4. neluarea mãsurilor de asigurare a
curãþeniei trotuarelor prin  îndepãrtarea
substanþelor uleioase de cãtre agenþii eco-
nomici care desfãºoarã activitãþi de tip
fast-food, patiserie, plãcintãrie ºi alte
activitãþi similare;

5. lipsa recipienþilor de colectare a
deºeurilor la punctele de lucru ale
agenþilor economici, persoane fizice sau
juridice, care desfãºoarã activitãþi de com-
erþ stradal sau de tip fast-food ºi/sau sim-
ilare, precum ºi nemenþinerea curatã a
recipienþilor ºi a trotuarului din  zona
punctului de lucru;

6. neluarea mãsurilor de menþinere
în perfectã stare de curãþenie a zonei
din jurul punctelor de vânzare ºi a
meselor folosite pentru activitãþi speci-
fice în pieþe agro-alimentare, târguri ºi
oboare, precum ºi în alte locaþii autor-
izate temporar pentru desfãºurarea
activitãþii de comercializare a unor
produse;

7. nedeþinerea de cãtre administra-
torii pieþelor, târgurilor ºi oboarelor a
contractului valabil pentru evacuarea rit-
micã a deºeurilor specifice acestor activ-
itãþi de comerþ (deºeuri menajere, ambal-
aje, lãzi etc.), respectiv neluarea mãsurilor

necesare întreþinerii curãþeniei în incinta
ºi în apropierea acestora;

8. deversarea de reziduuri lichide,
ape reziduale, uleiuri sau lubrifianþi pe
domeniul public ºi privat al statului, pe
terenuri proprietate privatã, în ape curgã-
toare sau lacuri, precum ºi pe terenurile
din imediata vecinãtate a acestora;

9. aruncarea pe domeniul public ºi
privat al statului sau în mijloacele de
transport în comun, a resturilor de sem-
inþe, biletelor uzate, a mucurilor de þigãri
sau ambalajelor etc;

10. murdãrirea faþadelor ºi a statuilor
cu desene ºi inscripþii tip grafiti;

11. neîntreþinerea în perfectã stare de
curãþenie a drapelurilor României ºi ale
Uniunii Europene, arborate pe imobile;

12. neîntreþinerea în perfectã stare de
curãþenie ºi siguranþã a panourilor pub-
licitare amplasate pe domeniul public sau
privat al statului, de cãtre firmele de pub-
licitate ºi utilizatori;

13. folosirea necorespunzãtoare a sis-
temelor de încãlzire ºi evacuare a fumu-
lui în zonele de locuinþe, cu producerea
de disconfort vecinãtãþilor;

14. ocuparea prin depozitari de mate-
riale, ambalaje, mãrfuri sau obiecte fãrã
plata taxei legale a suprafeþei trotuarelor,
rigolelor, pãrþii carosabile a drumurilor, a
zonelor verzi sau a altor terenuri
aparþinând domeniului public sau privat
al statului;

Persoanele ffizice ººi jjuridice 
care îîncalcã nnormele pprivind pprotejarea
domeniului ppublic ssau pprivat aal sstatului
ºi aal aamenajãrilor aacestuia, ssunt 
sancþionate aastfel:

1. exploatarea în alte scopuri (par-
cãri, grãdini de zarzavat sau alte amena-
jãri ) a spaþiilor verzi;

2. arderea deºeurilor (cauciucuri ºi
cabluri, resturi lemnoase, vegetaþie uscatã
etc.) pe domeniul public ºi privat al stat-
ului sau pe terenuri proprietate privatã;

3. degradarea sau deteriorarea
gazonului;

4. degradarea sau deteriorarea gar-
dului viu;

5. tãierea sau deteriorarea arborilor,
arbuºtilor ornamentali;

6. degradarea sau deteriorarea spaþi-
ilor amenajate cu flori;

7. degradarea sau deteriorarea jar-
dinierelor cu flori;

8. degradarea sau deteriorarea
mormintelor sau coroanelor de pe
morminte;

9. degradarea sau deteriorarea statu-
ilor;

10. degradarea sau deteriorarea trotu-
arelor, aleilor, cãilor de acces aparþinând
domeniului public sau privat al statului
prin activitãþi de orice fel;

11. degradarea sau deteriorarea
oricãror dotãri ale domeniului public ºi
privat al statului (aparate de joacã pentru
copii, stâlpiºori, fântâni etc);

12. curãþarea sau spãlarea autove-
hiculelor pe spaþii aparþinând domeniu-
lui public sau privat al statului (trotuare,
alei, platforme situate în faþa garajelor,
parcãri, carosabil, curþi interioare ale
imobilelor de locuit, zone de agrement,
cursuri de apã, lacuri etc );

13. degradarea sau deteriorarea
zonelor verzi prin circulaþia sau staþio-
narea animalelor;

14. deversarea apelor din spãlãtorii
auto sau rezultate din alte activitãþi
industriale pe domeniul public sau pri-
vat al statului;

15. neluarea mãsurilor de conser-
vare ºi reparare a imobilelor ºi împrej-
muirilor deteriorate;

16. neluarea de cãtre proprietari a
mãsurilor de racordare a imobilelor la
reþeaua de canalizare stradalã existentã
sau la reþeaua nou introdusã pe strãzile
în curs de modernizare;

17. nedeþinerea unei micro-staþii de
epurare sau a unei fose septice (etanºã,
vidanjabilã, care sã nu permitã dever-
sarea apelor uzate pe sol sau subsol) la
imobilele ºi gospodãriile situate pe
strãzile care nu au reþea de canalizare
stradalã;

18. neefectuarea operaþiunilor de
vidanjare a foselor septice sau a mi-
crostaþiei de epurare, prin intermediul
unor firme specializate, ori de câte ori
este nevoie, de cãtre proprietarii sau uti-
lizatorii imobilelor;

19. neîntreþinerea de cãtre per-
soanele fizice ºi juridice în perfectã stare
de curãþenie a terenurilor, a spaþiilor
verzi aferente imobilelor pe care le deþin
sau în care funcþioneazã;

20. neîntreþinerea de cãtre per-
soanele fizice ºi juridice în perfectã stare
de curãþenie a faþadelor, geamurilor, vit-
rinelor ºi reclamelor publicitare apar-
þinând imobilelor în care locuiesc sau în
care îºi desfãºoarã activitatea;

21. neasigurarea igienei ºi curãþeniei
imobilelor deþinute sub orice formã,
prin activitãþi permanente de salu-
brizare;

22. neluarea de cãtre deþinãtorii de
animale de companie a mãsurilor de
îndepãrtare a reziduurilor provenite de
la acestea, pe domeniul public ºi privat al
statului; 

23. neluarea mãsurilor de împrej-
muire ºi de menþinere în perfectã stare
de curãþenie a terenurilor pe care le
deþin sau le utilizeazã sub orice formã;

24. neîntreþinerea în stare bunã de
funcþionare a instalaþiilor interioare ºi
exterioare aferente imobilelor deþinute
(gaz metan, apã potabilã, canalizare,
energie electricã etc.) ºi a branºamen-
telor; 

25. nedeþinerea sau întreþinerea
necorespunzãtoare a sistemelor de co-
lectare ºi dirijare a apelor pluviale;

26. neluare mãsurilor de întreþinere
a garajelor (reparat, vopsit etc.) ampla-
sate pe domeniul public sau privat al
statului;

27. neîntreþinerea autovehiculelor
parcate pe domeniul public sau privat al
statului, în stare necorespunzãtoare de
curãþenie; 

De aasemenea, PPoliþia ccomunitarã
va ssancþiona îîmpiedicarea oori ssus-
tragerea dde lla eefectuarea ccontrolului,
prin iinterzicerea aaccesului oorganelor dde
control aabilitate ssau pprin nneprezentarea
documentelor ººi aa aactelor ssolicitate ccu
amendã dde lla 5500 llei lla 11000 llei.
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Lista de investiþii 2009
AUTORITÃÞI PPUBLICE

Modernizarea spaþiului destinat Evidenþei Persoanei,
Moþilor 5 – 235.000 lei

Achiziþii imobile – 10.000.000 lei
SF, PT introducere încãlzire centralã în sediul primãriei

de cartier Mãnãºtur – 2.000 lei
SF, PT consolidare clãdire P-þa Unirii nr.1-2 inclusiv

expertiza – 30.000 lei
Consolidare clãdire P-þa Unirii nr.1-2 inclusiv expertiza –

500.000 lei
SF, PT modernizare ºi amenajare sala de sticlã ºi ghiºeul

unic – 40.000 lei
SF, PT modernizare ºi amenajare Sãli de ºedinþe (sala

micã ºi sala mare) – 40.000 lei
SF sistem informatic integrat în Primãrie – 20.000 lei
Expertize terenuri (ridicari topo, inscr. CF etc) –

1.200.000 lei
Lucrãri de consultanþã – 8.000.000 lei

ORDINE PPUBLICÃ ªªI SSIGURANÞÃ NNAÞIONALÃ
Amenajare rampe pe râul Someºul Mic pentru alim. cu

apa a autospec – 50.000 lei

ÎNVÃÞÃMÂNT
Colegiu Tehnic Energetic modernizare centralã termicã –

400.000 lei
Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania modern-

izare centralã termicã – 1.000.000 lei
Construire grãdiniþã în cartierul Gruia – 825.000 lei
Construire grãdiniþã cartier central, Moþilor 135 –

1.244.000 lei
Grãdiniþa floare de iris( nr.32) -Sediu nou – 370.000 lei
Grãdiniþa nr. 1 construire sediu – 1.300.000 lei
Mansardare Liceul de coregrafie – 75.000 lei
Scoala Ioan Bob - supraetejare ºi extindere – 450.000 lei
Grup Scolar A.Borza centralã termicã – 50.000 lei
Scoala Emil Isac - extindere clãdire – 1.000.000 lei
Liceul Eugen Pora - mansardare clãdire – 1.400.000 lei
Liceul Teoretic Lucian Blaga ºarpantã pe clãdirea II – 400.000 lei
Liceul Teoretic Lucian Blaga mansardare – 1.050.000 lei
Scoala Ioan Bob modernizare instalaþie de încãlzire –

500.000 lei
Scoala Generalã Horea mansardare – 1.050.000 lei
Grãdiniþa “Lumea copiilor” modernizare sistem de

încãlzire – 120.000 lei
Grãdiniþa Neghiniþã extindere clãdire-str.Traian Vuia

nr.87 – 500.000 lei
Grãdiniþa Poieniþa mansardare clãdire-str.Alverna nr.63 –

500.000 lei
Grãdiniþa Licurici extindere clãdire – 500.000 lei
Grãdiniþa Albinuþa mansardare clãdire – 500.000 lei
Grãdiniþa Dumbrava minunatã mansardare clãdire –

500.000 lei
Grãdiniþa Mica sirenã mansardare clãdire – 500.000 lei
Grãdiniþa Dumbrãvioara mansardare clãdire – 500.000 lei
Grãdiniþa Buburuza mansardare clãdire – 500.000 lei
LTE Salã de sport la Liceul cu program sportiv – 10.000 lei
LTE Salã de sport la Scoala Constantin Brâncoveanu –

10.000 lei
Scoala Ion Agârbiceanu mansardare ºi supraetajare –

550.000 lei
Colegiul Anghel Saligny modernizare centralã termicã –

1.146.000 lei
Colegiul Tehnic Napoca modernizare sistem încãlzire –

800.000 lei
Liceul cu Program Sportiv modernizare sistem încãlzire

– 800.000 lei
Lic de informatica Tiberiu Popovici modernizare sistem

încãlzire – 800.000 lei
Grup ºcolar Terapia supraetajare str. Decebal nr. 41 –

550.000 lei
Grãdiniþa Lizuca centralã termicã – 10.000 lei
Colegiul Pedagogic Gh. Lazãr modernizare centralã ter-

micã – 800.000 lei
Grãdiniþa Albã ca Zãpada modernizare centralã termicã –

50.000 lei
Liceul Tehnic Energetic reabilitare – 50.000 lei
Colegiul Tehnic Transilvania – 100.000 lei
Liceul de Muzicã Sigismund Toduþã centrala termicã –

450.000 lei
SF, PT Grup Scolar A.Borza construire centralã termicã

– 30.000 lei
SF, PT Grãdiniþa Scufiþa roºie modernizare sistem

încãlzire – 1.000 lei
SF, PT Scoala Emil Isac extindere clãdire – 55.000 lei
SF, PT Scoala Generalã Horea, mansardare clãdire –

75.000 lei
SF, PT Consolidare versant la Grup Scolar Aurel Vlaicu

– 30.000 lei

SF, PT Colegiul Tehnic Napoca modernizare sistem
încãlzire – 110.000 lei

Consolidare Colegiul Economic Iulian Pop – 100.000 lei
SF, PT Colegiul Economic Iulian Pop consolidare –

60.000 lei
Grup ºcolar Unirea consolidare, reabilitare – 146.000 lei
SF, PT Consolidare, reabilitare Grup scolar Unirea –

30.000 lei
Colegiul Telecomunicaþii Augustin Maior consolidare –

700.000 lei
SF, PT Grãdiniþa Neghiniþã extindere clãdire – 60.000 lei
SF, PT Grãdiniþa Poieniþa mansardare clãdire – 65.000 lei
SF, PT mansardare clãdire Liceu Lucian Blaga – 45.000 lei
SF, PT Extindere Grãdiniþa Licurici – 70.000 lei
SF, PT Extindere Grãdiniþa Bambi – 18.000 lei
SF, PT Mansardare Grãdiniþa Albinuþa – 52.000 lei
SF, PT Mansardare Grãdiniþa Dumbrava Minunatã –

75.000 lei
SF, PT.Mansardare Grãdiniþa Mica sirenã – 55.000 lei
SF, PT Mansardare Grãdiniþa Dumbrãvioara – 55.000 lei
SF, PT Mansardare Grãdiniþa Buburuza – 50.000 lei
SF, PT Mansardare ºi extindere Scoala Ion Agârbiceanu –

60.000 lei
SF, PT Extindere Grãdiniþa Voinicel – 40.000 lei
SF, PT, LTE. Salã de sport la Scoala Constantin

Brâncoveanu – 20.000 lei
SF, PT, LTE. Salã de sport la Liceul cu Progr. Sportiv –

50.000 lei
SF, PT Colegiul Anghel Saligny modernizare centralã

termicã – 50.000 lei
SF, PT Liceul cu progr. Sportiv modernizare centralã ter-

micã – 50.000 lei
SF, PT Lic de Informatica Tiberiu Popovici modernizare

sistem încãlzire – 50.000 lei
SF, PT Supraetajare Grup ºcolar Terapia – 10.000 lei
SF, PT Grãdiniþa Lizuca centralã termicã – 5.000 lei
SF, PT Modernizare centralã termicã Grup ºcolar

Tehnofrig – 10.000 lei
SF, PT Modernizare centralã termicã Colegiul Pedagogic

Gh. Lazãr – 60.000 lei
SF, PT Modernizare centralã termicã Grãdiniþa Albã ca

zãpada – 20.000 lei
SF, PT Inlãturare igrasie ºi refacere finisaje la Colegiul

Naþional George Bariþiu – 50.000 lei
SF, PT Modernizare sistem încãlzire la Scoala Ioan Bob –

23.000 lei
SF, PT Reabilitare termicã clãdiri unitãþi de învãþãmânt –

75.000 lei
SF, PT Centrala termicã Liceul de Muzicã Sigismund

Toduþã – 25.000 lei

SÃNÃTATE
Reabilitare ºi modernizare Spitalul Clinic Municipal –

1.000.000 lei
Ambulatoriu Spitalul Clinic Municipal – 259.000 lei
Centralã termicã, corp de legãturã ºi ºarpantã Spitalul

Clinic Municipal – 400.000 lei
SF, PT Reabilitare ºi modernizare Spitalul Clinic

Municipal – 50.000 lei

CULTURÃ, SSPORT ººI RRECREERE
Reabilitarea Bastionului Croitorilor – 510.000 lei
Reabilitare P-þa Avram Iancu – 3.200.000 lei
Construire Centrul Cultural Transilvania – 3.000.000 lei
Construire stadion municipal ºi sala polivalentã de sport

(în parteneriat cu Consiliul Jjudeþean Cluj) – 3.000.000 lei
Obeliscuri la intrãrile în municipiu – 1.500.000 lei
Modernizare fântâni arteziene – 300.000 lei
Restaurarea Muzeului de speologie – 124.000 lei
Reabilitarea zidului Cetãþii – 100.000 lei
Reabilitarea monumentelor istorice – 100.000 lei
Reabilitarea Parcului Simion Bãrnuþiu – 100.000 lei
Modernizarea cinematografelor – 100.000 lei
Construire Aqua parc – 500.000 lei
Amenajare parcuri în municipiu – 500.000 lei
Amplasare plãci pe clãdirile monumente istorice –

100.000 lei
Consolidare ºi restaurare monument Matei Corvin –

3.233.000 lei
SF, PT Reabilitare P-þa Avram Iancu – 50.000 lei
SF, PT Construire Centrul Cultural Transilvania –

1.750.000 lei
SF, PT Obeliscuri la intrãrile în municipiu – 150.000 lei
SF, PT expertizã, consolidare ºi restaurare Monument

Matei Corvin – 10.000 lei
SF, PT expertizã reabilitare monumente istorice –

100.000 lei
SF, PT Modernizare fântâni arteziene – 100.000 lei
SF, PT Reabilitare zidul Cetãþii – 50.000 lei

SF, PT Modernizare cinematografe – 50.000 lei
SF, PT Construire Aqua parc – 150.000 lei
SF, PT Amenajare parcuri în municipiu – 100.000 lei
SF, PT Amplasare plãci pe clãdirile monumente istorice

– 50.000 lei
SF, PT Muzeul de speologie – 80.000 lei

ASISTENÞÃ SSOCIALÃ, CCREºE

Construire creºã Aleea Herculane nr.13 – 3.000.000 lei
Mansardare creºa nr. 9 – 500.000 lei
Mansardare imobil str. Emile Zola nr.5 – 50.000 lei
Centru de servicii sociale medicale – 36.000 lei
SF, PT Creºa nr. 1 centralã termicã – 40.000 lei
S.F, PT Creºa nr. 9 centralã termicã – 40.000 lei
SF, PT expertizã mansardare creºã str. Meziad nr.4 –

50.000 lei
SF, PT expertiza mansardare imobil str. Emile Zola nr.5

– 50.000 lei
Dotãri creºe – 50.000 lei
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã
Reabilitare termicã clãdiri multietajate – 27.518.000 lei
Extindere iluminat public – 5.000.000 lei
Modenizare iluminat public – 12.000.000 lei
Centrul de informare turisticã ºi infochioºcuri – 350.000 lei
Casetare pârâu Calvaria ºi amenajare parcãri – 5.000.000 lei
LTE.Blocuri locuinþe str. Taberei – 800.000 lei
Construire blocuri de locuinþe destinate închirierii,

Sighiºoarei nr.21 – 350.000 lei
Amenajare, redimensionare pieþe publice Grigorescu ºi

Ira – 1.200.000 lei
Branºamente ºi racorduri ale imobilelor fond de stat la

reþelele publice – 100.000 lei
Reconversia funcþionalã a imobilului din str. Iuliu

Coroianu nr. 5 – 550.000 lei
Construire locuinþe ieftine pentru tineri – 1.000.000 lei
Extindere centru întreþinere ºi tratare câini – 1.800.000 lei
Modernizare sediu RADP str.Meºterul Manole f.n. –

500.000 lei
Modernizare WC public parc Stefan cel Mare – 50.000 lei
Construire adãpost pentru animale capturate de pe

domeniul public – 150.000 lei
Harta municipiului ºi reactualizarea acesteia pe secþiuni –

2.000.000 lei
PUZ, PUD pentru modificare PUG; PAT studii de

urbanism ºi studiu de circulaþie – 2.000.000 lei
Reactualizare PUG – 1.500.000 lei
Expertizã imobile fond de stat – 100.000 lei
Consolidare ºi reabilitare imobile fond de stat H.C.L.

243/1998; H.C.L. 34/1998 – 200.000 lei
Dotãri urbane – 5.711.000 lei
SF, PAC Construire salã polivalentã de sport – 270.000 lei
SF, PT Modernizare ºi extindere iluminat public –

100.000 lei
SF, PT Casetare pârâu Calvaria ºi amenaj parcãri – 10.000 lei
SF, PT Reabilitare termicã clãdiri – 2.000.000 lei
SF, PT Extindere centru întreþinere ºi tratare câini –

100.000 lei
SF, PT, PUD Amenajare pieþe publice Grigorescu ºi Ira –

100.000 lei
SF, PT, LTE blocuri locuinte str. Taberei nr. 2 – 59.000 lei
S.F, PT Branºamente ºi racorduri ale imobilelor fond de

stat la reþelele publice – 20.000 lei
SF, PT Reconversie funcþionalã a imobilului din str. Iuliu

Coroianu nr. 5 – 100.000 lei

SF, PT Construire locuinþe ieftine pentru tineri – 900.000 lei
SF, PT Modernizare sediu RADP str. Meºterul Manole

f.n. – 20.000 lei
SF, PT Modernizare WC public parc Stefan cel Mare –

15.000 lei

PROTECÞIA MMEDIULUI
Închidere ºi pasivizare rampã – 150.000 lei
Elaborare harta de zgomot – 37.000 lei
Amenajare, modernizare puncte gospodãreºti – 900.000 lei
Viabilizare Canalul Morii – 2.660.000 lei
Amenajare puncte pentru colectarea DEEE – 150.000 lei
SF, PT Viabilizare Canalul Morii – 55.000 lei
SF, PT Consolidare zone supuse alunecãrilor de teren –

400.000 lei
Consolidare zone supuse alunecãrilor de teren –

9.200.000 lei
SF, PT reabilitare ºi amenajare zone verzi – 500.000 lei
Realizare planuri de acþiune pentru combaterea zgomo-

tului – 250.000 lei
Realizare cadastru verde – 100.000 lei

COMBUSTIBIL ªªI EENERGIE
Modernizare reþele termice aferente program de reabil-

itare strãzi – 300.000 lei
Modificare sistem de producere ºi alimentare a consuma-

torilor arondaþi la PT Venus – 188.000 lei
Modernizare/automatizare centrale termice înlocuire

cazane – 5.725.000 lei
SF, PT înlocuire sau completarea sistemelor clasice de

încãlzire cu sisteme alternative – 100.000 lei

TRANSPORT
Modernizare strãzi conform H.C.L. 5/2004 pentru 19

obiective – 10.000.000 lei
Centuri ocolitoare a municipiului – 15.000.000 lei
Modernizare Aleea Godeanu – 1.000 lei
Modernizare str. Actorului – 1.000 lei
Modernizare str. Teleorman – 10.000 lei
Modernizare str. Cojocnei – 10.000 lei
Modernizare str. Meteor – 1.000 lei
Modernizare str. Dâmboviþei – 20.000 lei
Modernizare str. Parâng – 800.000 lei
Modernizare str. Paris – 334.000 lei
Modernizare str. Bucegi – 350.000 lei
Modernizare str. Scorþarilor – 100.000 lei
Modernizare str. Baba Novac – 100.000 lei
Modernizare str. Rãvaºului – 100.000 lei
Modernizare str. Crinului – 100.000 lei
Modernizare str. Ciobanului – 100.000 lei
Modernizare str. Târnavelor – 100.000 lei
Modernizare str. Mãrãºeºti – 100.000 lei
Modernizare poduri conform HCL 5/2004 pentru 31

obiective – 3.350.000 lei
Modernizare str. Maramureºului ºi strãzi adiacente con-

form H.C.L. 522/2000 – 3.300.000 lei
Modernizare 100 strãzi – 60.000.000 lei
Dezvoltare ºi modernizare semaforizare, realizarea sin-

cronizãrii circulaþiei în intersecþii pentru implementarea man-
agementului de trafic – 6.450.000 lei

Camere de supraveghere ºi urmãrire trafic – 500.000 lei
Modernizare ºi amenajare pietonale B-dul Eroilor ºi P-þa

Unirii – 7.200.000 lei
Parking suprateran str. Primãverii f.n. cartier Mãnãºtur –

16.000.000 lei
Parking suprateran str. Pasteur nr.78 - str. Gh. Dima nr.20

cartier Zorilor – 1.500.000 lei
Parking suprateran str. Bãiºoara nr.1-3 cartier Gheorgheni

– 1.500.000 lei
Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr.38-42 cartier

Mãrãºti – 3.500.000 lei
Parking suprateran str. Fabricii nr.4 - str. Fabriciide zahãr

nr.5 cartier Mãrãºti – 1.500.000 lei
Modernizare linie de tramvai – 2.690.000 lei
SF, PT Modernizare strãzi – 1.500.000 lei
SF, PT Proiectare, consultanþã în vederea implementãrii

managementului de trafic – 335.000 lei
SPF, SF Pasaj subteran Calea Moþilor-B-dul 21

Decembrie 1989 – 2.000.000 lei
SF, PT Parking suprateran str. Primãverii f.n. – 235.000 lei
SF, PT Parking suprateran str. Pasteur nr.78 - str. Gh.

Dima nr.20 cartier Zorilor – 120.000 lei
SF, PT Parking suprateran str. Bãiºoara nr 1-3 cartier

Gheorgheni – 200.000 lei
SF, PT Parking suprateran str. Aurel Vlaicu nr.38-42 carti-

er Mãrãºti – 170.000 lei
SF, PT Parking suprateran str. Fabricii nr.4 - str. Fabricii

nr.5 cartier Mãrãºti – 200.000 lei
Dotãri RATUC – 5.550.000 lei
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Mãsuri de siguranþa circulaþiei
Primãria Cluj-Napoca a adus în dis-
cuþie în cadrul ºedinþei Comisiei de
sistematizare a circulaþiei din data
de 26 martie o serie de propuneri
care vizeazã sistematizarea circu-
laþiei. În urma discuþiilor puctuale,
membrii comisie au stabilit urmã-
toarele:

1) ÎÎnfiinþarea uunor nnoi ttreceri ppiet-
onale îîn mmunicipiu:

a) 3 treceri în zona pãrculeþului de pe
strada Patriciu Barbu la intersecþia cu str.
Gospodarilor, Livezii

b) str.Roºiori intersecþie cu str.
Patriciu Barbu

c) str. Donat în zona nr. 120 la inter-
secþia cu str.I.Bologa 

d) str. Sobarilor la intersecþie cu stra-
da Codru Drãguºan ºi strada G. G. Byron 

2) IInstituirea ssensurilor uunice dde ccir-
culaþie, þinând cont cã în majoritatea
cazurilor, concomitent cu sensurile unice
a fost aprobatã ºi luarea în evidenþã de
locuri de parcare pe partea carosabilã, fie
pentru a suplini lipsa locurilor de parcare
ºi/sau pentru degajarea trotuarelor de
maºinile parcate.

a) str. Câmpeni pe tronsonul cuprins
între Str. Fericirii ºi str. I. L. Caragiale,
sensul propus fiind dinspre str. I. L.
Caragiale spre str.Fericirii, cu parcãri pe
carosabil, paralele cu bordura, pe partea
numerelor fãrã soþ. 

b) str. Teleorman tronson cuprins
între str.Ialomiþei ºi Tribunu Vlãduþiu,
sens dinspre str.Ialomiþei, cu parcãri pe
carosabil, paralele cu bordura. 

c) str. Molnar Piuaru, tronson
cuprins între str.Teleorman ºi str.
Dâmboviþei, sensul fiind spre str. Dâm-
boviþei, cu parcãri pe carosabil, paralele cu
bordura.

d) str. Lãcrãmioarelor, tronsonul cu-
prins între str. I. B. Deleanu ºi str.
Alverna, sensul fiind spre str. Alverna, cu
parcãri pe carosabil, paralele cu bordura.

e) str. Alverna tronsonul cuprins între
Lãcrãmioarelor ºi str. Fagului, sens spre
str.Fagului, cu parcãri pe carosabil, par-
alele cu bordura. 

f) str. Cobzarilor – sens dinspre
str.Salcâmului spre str.Uzinei Electrice

g) str. Strâmbã – sens dinspre
Spl.Independenþei spre str.Salcâmului

h) str.Sãlciilor – sens dinspre
str.Salcâmului spre Spl.Independenþei

i) str. Brutarilor – sens dinspre
str.Salcâmului spre Spl.Independenþei

j) str. Grapei – sens dinspre
Spl.Independenþei spre str.Salcâmului

k) str.Libelulei – sens dinspre
str.Salcâmului spre Spl. Independenþei,
cu menþiunea circulaþiei în dublu sens pe
aleea adiacentã nr. 5 de pe Spl. Inde-
pendenþei 

l) str. Argeº, între str. Constanþa ºi str.
Paris, sensul propus fiind înspre str. Paris.
Pe acest tronson, se va interzice
staþionarea.

m) aleea auto dintre bl. Donat VII ºi
Donat nr. 13 bl. M1, sens spre str.Haþeg.

3) LLuarea îîn eevidenþã dde nnoi llocuri dde
parcare:

a) str. Decebal pe tronsonul cuprins
între Str. Emil Petrovici ºi str. Cãii Ferate,
parcãri pe carosabil, paralele cu bordura.

b) str. Someºului pe tronsonul
cuprins între str. Iaºilor ºi str. Lalelelor,
parcãri pe carosabil, paralele cu bordura.

c) str. Brateº nr. 5 ºi nr.6, parcãri pe
carosabil, paralele cu bordura. 

d) str. B.P.Haºdeu între nr.8 ºi
str.Pieziºã, respectiv între nr. 43-55, par-
cãri pe carosabil, paralele cu bordura. Pe
zonele unde nu sunt parcãri se vor
amplasa indicatoare de interzicere a opririi
ºi se va aplica sancþiunea de blocare ºi ridi-
care a autovehiculelor oprite neregula-
mentar.

e) str. Gh. Marinescu, pe zona cu sens
unic, între str.B.P.Haºdeu ºi str. C.
Porumbescu, parcãri pe carosabil pe
ambele laturi, paralele cu bordura.

f) str. Pãstorului – parcãri pe partea
carosabilã, pe partea dreaptã la coborare,
paralele cu bordura, între aleea de acces la
cãmine ºi str.B.P.Haºdeu.

4) AAlte mmãsuri:
a) Mutarea standului de TAXI de pe

strada Gruia ºi creºterea numãrului de
locuri în stand, astfel: 10 locuri pe
str.E.Racoviþã spre intersecþia “7 strazi” ºi
2 locuri în faþa magazinului alimentar
dintre strãzile Criºan ºi E.Racoviþã, toate
cele 12 locuri cu dispunere paralelã cu
bordura.

b) Interzicerea virajului de stânga de
pe Calea Turzii pe str. Mihai  Românul,
virajul putându-se efectua prin
intoarcerea la sensul giratoriu de pe
C.Turzii - drum spre Faget (DJ 107R). Se
va avea în vedere ºi amplasarea de separa-
tori ai benzilor de circulaþie pe axul strãzii,
între sensul giratoriu de la
str.Observatorului pânã la cel de la dru-
mul spre Fãget.

c) Interzicerea virajului de stânga de
pe Calea Floreºti pe strada Ciobanului. 

d) Interzicerea virajului de stânga de

pe strada Cloºca pe strada Horea.
e) Amplasarea de praguri de sol pe str.

Remetea, str. Vasile Lucaciu, str.
Sanatoriului, str. Între Lacuri – tronsonul
spre Iulius Mall.

f) Transformarea strãzii Potaissa în
zonã pietonalã.

g) Instituirea zonei rezidenþiale pe
strãzile Roosevelt, Clemenceau, V.Fulicea
(parþial), V.Deleu, Paul Chinezu.

h) Interzicerea virajului la stânga al
mijloacelor RATUC în vederea intrãrii în
garaj, de pe Bd.1 Decembrie 1918 în zona
sensului giratoriu de la str. Miraslau. în
schimb, accesul la garaj se va realiza de pe
strada Paul Ioan, pe sub pod.

5) ÎÎn cceea cce ppriveºte sstaþiile ppentru
îmbarcare/debarcare ccãlãtori ppentru
traseele jjudeþene aale uunor ooperatori eeco-
nomici, þþinând ccont ººi dde aadresa nnr.

4741/30.03.2009 aa CConsiliului jjudeþean
prezentatã îîn ccursul ººedinþei mmembrilor
comisiei, ss-aau hhotãrât uurmãtoarele llocaþii:

a) intrarea în municipiu:
str.Traian Vuia la benzinãria

LukOil, pentru intrarea dinspre Apahida
str.Bucium pe partea dreaptã înspre

strada Primãverii, adiacent Spitalului de
Urgenþã, pentru intrarea dinspre Floreºti.

se pãstreazã staþia de pe Calea Turzii
din alveolã, înainte de sensul giratoriu
Observator, pentru intrarea dinspre
Turda.

b) iieºirea ddin mmunicipiu
str.Aurel Vlaicu – în alveolã din

zona Adax, pentru ieºirea spre Apahida.
Nod N, în prima alveolã de dupã

breteaua de coborâre dinspre Bd.1
Decembrie 1918 spre DN 1, pentru ieºirea
spre Floreºti.

Pentru intrarea-ieºirea în/din Cluj spre
Apahida se pot avea în vedere platformele de

pe str. Plevnei de la intersecþia cu strãzile
Timiºului ºi Blajului.

Pentru ieºirea din municipiu spre Turda,
Consiliul Judeþean va analiza cã posibila
locaþie terenul de pe Calea Turzii, pe partea
dreapta la urcare, mai sus de Coregrafie.

Pentru amplasamentul de la Opera
Maghiarã, se va monitoriza situaþia existentã
timp de o sãptãmânã ºi dacã nu apare o
îmbunãtãþire a traficului, se va reveni cu o
nouã locaþie (eventual în zona Sãlii
Sporturilor).

8) TTrasee cciclourbane ca situaþie pro-
vizorie pânã la integrarea ºi adoptarea proiec-
tului unei strategii ºi principii de realizare a
unor cãi de comunicaþie pentru biciclete în
Municipiul Cluj-Napoca prin Planul
Urbanistic General.

Astfel, se propun pe termen scurt, con-
tinuarea ºi interconectarea sectoarelor de piste

de biciclete deja amenajate în centrul
municipiului, cum sunt B-dul 21 De-
cembrie 1989 ºi B-dul Eroilor ºi începerea
conectãrii centrului cu cartierele, de exemplu
Centru – Cartierul Grigorescu/Manãºtur,
utilizând ºi secþiunea existentã pe malul
Someºului de la Pod Garibaldi pânã la
pasarela adiacentã Parcului Iuliu Haþieganu.

Propunerile nu implicã amenajãri com-
plexe de infrastructurã, ci predominant ame-
najãri rutiere prin marcaje ºi indicatoare
rutiere ºi o redistribuire a spatiului public –
carosabil ºi trotuare, astfel:

Gara CCFR - ccart. GGheorgheni 
1. Strada Posada – trotuarul de pe partea

stângã a sensului de circulaþie (adiacent par-
cãrii dinspre catedrala Sf.Iosif

2. Str. Baba Novac- tronson cuprins
intre Bd.Eroilor si str.A.Iancu - instituirea de
zona rezidentiala

3. B-dul Eroilor, tronsonul cuprins intre
str.baba Novac si Piata A.Iancu - Pe partea
carosabila, langa bordura (adiacent Cinema
Victoria), pista existenta

4. B-dul Eroilor - Pista existenta
5. P-ta Unirii- latura estica - Pe partea

carosabila, prin redimensionarea benzilor de
circulatie

6. B-dul 21 Decembrie 1989 Pista exis-
tenta

7. Str. F. J. Curie Pe partea carosabila, in
urma instituirii sensului unic de circulatie

8. P-ta M. Viteazul - a) Desfiintarea
unor locuri in standul de TAXI din par-
carea din fata de la McDonald’s si din par-
carea din fata agentiei CFR. Cedarea unei
benzi din circulatie pe latura sudica. Pe
strada Regele Ferdinand redimensionarea
trotuarelor de pe Pod Horea. Pe strada
Regele Ferdinand redimensionarea trotu-
arelor de pe Pod Horea. b) Desfiintarea
unor locuri in standul de TAXI din par-
carea din fata de la McDonald’s si din par-
carea din fata agentiei CFR. Instituirea
“zona 30” pe aleea din fata cinematografu-
lui Republica. Cedarea unei benzi din cir-
culatie sau desfiintarea parcarilor cu abona-
ment pe latura nordica.

Cart. MMãrãºti - ccart. GGrigorescu
1. Calea Dorobantilor tronson cuprins

intre Piata A.Iancu- str.Petofi - Din latimea
existenta a trotuarelor pe partea cu numere
impare, se va aloca un spatiu pentru pista de
biciclete, cu eventuala separate fizica de zona
pietonala

2. P-ta Avram Iancu- latura sudica - Pe
partea carosabila, adiacent Teatrului

3. B-dul Eroilor - Pista existenta
4. P-ta Unirii latura nordica – amanare
5. Str. Memorandumului - amanare 
6. Str. Emil Isac - Pe partea carosabila,

prin desfiintarea parcarilor de pe partea stan-

ga in sensul de circulatie intre str. C.
Daicoviciu ºi V. Fulicea

7. Parcul Central - Pe aleile centrale ale
parcului, amenajare dar fara a fi traseu
comun cu pietonii

8. Aleea Stadion - Corelare cu proiectul
de la stadion

9. Str. Uzinei Electrice - pe partea caros-
abila, langa bordura

10. Pista existenta de pe malul
Somesului

Cart. GGheorgheni - ccart. GGrigorescu
1. Str. Gh. Sincai – nu
2. Str. Republicii – tronson Piata

L.Blaga- str.A.Iancu - pe partea carosabila,
langa bordura

3. Str. Avram Iancu- tronson str.
Republicii - pe partea carosabila, lângã bor-
dura

4. Str. Potaissa - Da odata cu  instituirea
zonei pietonale si segregarea traficului piet-
onal si biciclist

5. Str. Universitatii - Pe partea carosabila
6. Str. M. Kogalniceanu - Pe partea

carosabila, cu desfiintarea unor locuri de par-
care

Reprezentanþii Politiei Rutiere au solici-
tat a se avea in vedere realizarea pistelor de
biciclete cu sens unic.

Proiecte aamânate:
a) Reglemetarea sensurilor de circulaþie

pe str. Splaiul Independenþei în zona inter-
secþiei cu str.Uzinei Electrice – Pod
Garibaldi, concomitent cu modernizarea
liniei de tramvai.

b) Luarea unei decizii în ceea ce priveºte
desfiinþarea dispeceratului RATUC de pe
str. I. P. Voiteºti ºi relocarea lui la capetele de
staþii pânã la urmãtoarea ºedinþã în care se va
prezenta propunere concretã în acest sens de
cãtre RATUC.

c) Situaþia de la intersecþia strãzii Lunii
cu strada Observatorului în ceea ce priveºte
staþionarea autobuzelor se va reglementa de
comun acord între reprezentanþii RATUC,
Poliþiei Rutiere ºi ai Primãriei dupã o verifi-
care comunã la faþa locului.

d) Instituirea sensului unic de circulaþie
pe str.Dacia dinspre Pod Traian spre
str.Horea. Se va analiza influenþa asupra trafi-
cului auto pe str.Dacia în urma instituirii
sensului unic pe strada E.Racoviþã. Dacã în
urma mãsurãtorilor de trafic se va constata cã
valorile rezultate nu vor influenþa negativ cir-
culaþia din piaþa Mihai Viteazul la o eventu-
alã redistribuire a circulaþiei auto de pe
str.Dacia pe sensul str.Horea spre pod Traian,
se va reveni cu propunerea.

e) Avizarea unor documentaþii pentru
construcþia de lucrãri sau avizare studii de
circulaþie.

f) Înfiinþarea unei treceri de pietoni pe str.
Rovine la intersecþie cu strada Fabricii pânã la
semaforizarea intersecþiilor din zonã ºi core-
larea acestora în vederea fluidizãrii traficului.

Proiecte nneaprobate:
a) Inversarea sensurilor unice de circu-

laþtie în P-þa Unirii, pe laturile vesticã ºi esticã.
b) Instituirea sensului unic de circulaþie

pe str. Amos Frâncu.
c) Înfiinþarea de treceri de pietoni pe str.

Republicii în zona Grãdinii Botanice
deoarece locaþia e în curbã ºi în plus existenþa
trecerii de pietoni ar obliga, conform legii, la
desfiinþarea unor locuri de parcare pentru
asigurarea celor 25 m în care se interzice
oprirea înaintea ºi dupã trecerea de pietoni. 

d) Permiterea circulaþiei auto pe direcþia
înainte de pe strada Paris spre strada Piteºti,
prin traversarea B-dului 21 Decembrie 1989.
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REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE CONSUMURI INDIVIDUALE
Continuare ddin nnumarul 440
Cheltuielile pe consumuri individuale

reprezintã cheltuielile asociaþiei pentru: apã
rece ºi canalizare; apã caldã menajerã; energia
termicã, combustibilul ºi apa rece pentru
prepararea apei calde; gaze naturale; încãlzirea
apartamentului sau a spaþiului cu altã desti-
naþie decât aceea de locuinþã. Cheltuielile pe
consumuri individuale se repartizeazã în
funcþie de indexul contoarelor individuale
sau în funcþie de alte criterii în baza cãrora se
pot individualiza consumurile.

Dacã sunt întrunite condiþiile pre-
vãzute în actele normative în vigoare cu
privire la asigurarea gradului de montare a
repartitoarelor de costuri pentru apã sau
încãlzire, atunci repartizarea acestor utilitãþi
se stabileºte prin decizie a comitetului exec-
utiv al asociaþiei de proprietari, printr-un
regulament propriu care trebuie sã
cuprindã prevederi cu privire la modul de
citire, de calcul ºi de repartizare a contraval-
orii consumurilor respective. Dacã toate
proprietãþile individuale din condominiu
au sisteme proprii de înregistrare a con-
sumurilor, asociaþia de proprietari poate sta-
bili modul de platã a cheltuielilor pe bazã de
convenþie cu caracter individual, considerat
ca un serviciu suplimentar, diferit de con-
tractul de furnizare a serviciului, încheiat cu
furnizorul serviciului, cu acordul tuturor
beneficiarilor serviciului respectiv. În toate
cazurile, plata consumurilor proprii nu
scuteºte niciun proprietar de la plata con-
tribuþiei la cheltuielile comune.

Cheltuielile pe consumuri individuale
se repartizeazã în funcþie de indexul repar-
titoarelor de costuri, conform normei
tehnice ºi metodologiei elaborate de
Autoritatea Naþionalã de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitãþi
Publice. În cazul distribuþiei orizontale a
energiei termice pentru încãlzire, diferenþa
dintre consumul înregistrat de contorul
montat la branºament ºi suma con-

sumurilor înregistrate de contoarele indi-
viduale montate la nivel de apartament
reprezintã consum comun ºi se repartizeazã
proporþional cu cota indivizã.

Asociaþiile de proprietari vor evidenþia
cheltuielile cu energia termicã pentru
încãlzire ºi apa caldã menajerã, separat pen-
tru fiecare apartament, pe un borderou spe-
cial, care va fi afiºat împreunã cu lista pen-
tru defalcarea celorlalte cheltuieli de
întreþinere. În borderoul prevãzut la alin.
(1) se vor înscrie obligaþiile de platã a
energiei termice consumate pentru
încãlzire ºi prepararea apei calde menajere
pe fiecare apartament, aºa cum rezultã din
defalcarea facturii primite de la furnizorul
de energie termicã, ºi separat cuantumul
ajutorului social aprobat în conformitate cu
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
107/2006 pentru modificarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru încãlzirea
locuinþei, precum ºi a unor facilitãþi popu-
laþiei pentru plata energiei termice, aprobatã

prin Legea nr. 116/2007. La primirea bor-
deroului cuprinzând ajutoarele de caldurã
pe beneficiari se vor menþiona pe chitanþe
aceste sume, beneficiarii urmând sã achite
diferenþa dintre cota de întreþinere afiºatã pe
lista de platã ºi ajutorul social.

Pânã la elaborarea ºi aprobarea norme-
lor privind repartizarea consumurilor de
energie termicã pentru încãlzire ºi apã caldã
menajerã, în cazul utilizãrii repartitoarelor
de costuri, se aplicã metodologiile însuºite ºi
aprobate de asociaþiile de proprietari.

Repartizarea ccheltuielilor 
pe ccota-pparte iindivizã dde pproprietate
Cheltuielile pe cota-parte indivizã de

proprietate, în funcþie de suprafaþa utilã a
apartamentelor ºi a spaþiilor cu altã destinaþie
decât aceea de locuinþã, reprezintã cheltuielile
efectuate pentru administrarea, întreþinerea,
repararea, exploatarea ºi, dupã caz, consoli-
darea pãrþilor de construcþii ºi instalaþii din
condominiu aflate în proprietate comunã.

Cheltuielile pe cota-parte indivizã de
proprietate reprezintã cheltuielile asociaþiei

cu privire la proprietatea comunã, cu privire
la: fondul sau fondurile pentru lucrãri de
întreþinere, service, reparaþii ºi, dupã caz, de
consolidare, reabilitare, eficienþã energeticã,
modernizare la pãrþile de construcþii ºi
instalaþii aflate în ºi pe proprietatea comunã,
astfel cum este descrisã în cartea tehnicã a
construcþiei ºi în acordul de asociere: sub-
solul; conductele de distribuþie ºi coloanele
instalaþiilor de apã, canalizare, încãlzire,
energie electricã; casa scãrii; podul; spãlãto-
ria; uscãtoria; terasa; ascensorul; interfonul
- partea de instalaþie de pe proprietatea
comunã; centrala termicã proprie; crema-
toriul; tubulatura de evacuare a deºeurilor
menajere; structura de rezistenþã; faþadele;
acoperiºul ºi altele asemenea, conform
prevederilor din acordul de asociere; per-
sonalul angajat sau contractat al asociaþiei:
salarii sau remuneraþii pentru administra-
tor, contabil, casier, instalator, electrician,
portar, cheltuieli pentru curãþenie etc.; ind-
emnizaþii acordate membrilor asociaþiei de
proprietari ori persoanelor alese: preºedin-
tele, membrii comitetului executiv ºi ai
comisiei de cenzori; prime; credite bancare;
contracte sau poliþe de asigurãri; alte servicii
administrative cãtre proprietatea comunã.
Dacã facturarea serviciilor publice de util-
itãþi este individualã, pentru consumurile
de pe spaþiile comune furnizorii vor încheia
contracte de furnizare cu asociaþia de pro-
prietari, în condiþiile stabilite de comun
acord.

Cheltuielile pe cota-parte indivizã de
proprietate se repartizeazã proporþional cu
cota-parte indivizã de proprietate din pro-
prietatea comunã a fiecãrui proprietar, cal-
culatã în funcþie de suprafeþele utile ale
tuturor apartamentelor ºi ale spaþiilor cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã. Cota-
parte indivizã de proprietate din propri-
etatea comunã a fiecãrui proprietar este
înscrisã în acordul de asociere. Modificãrile
asupra cotei-pãrþi indivize se consemneazã

în acordul de asociere, conform regulii sta-
bilite de acesta.

Suprafaþa utilã a apartamentului sau a
spaþiului cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã ºi cota-parte indivizã de proprietate
sunt stabilite potrivit actului de proprietate,
dupã caz, contractul de vânzare-cumpãrare,
fiºa cadastralã, contractul de construire sau
procesul-verbal de predare-primire ºi con-
tractul de schimb sau contractul de donaþie
ºi/sau cele determinate pe bazã de mãsurã-
tori ºi înscrise într-o documentaþie cadas-
tralã recepþionatã de oficiul de cadastru ºi
publicitate imobiliarã competent. În cazul
în care suma cotelor-pãrþi indivize din
actele de proprietate, care sunt fracþiuni
abstracte pentru fiecare apartament sau
spaþiu cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã din clãdirea/blocul care constituie
condominiul, nu este egalã cu 100,
comitetul executiv al asociaþiei de propri-
etari solicitã întocmirea unei noi docu-
mentaþii cadastrale, prin punerea la dis-
poziþie a cãrþii tehnice a imobilului ºi cu
respectarea prevederilor în vigoare cu
privire la autorizarea, calitatea ºi siguranþa
construcþiilor. Cota-parte indivizã de pro-
prietate reprezintã raportul procentual
dintre suprafaþa utilã a apartamentului sau
a spaþiului cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã ºi suma suprafeþelor utile ale
tuturor apartamentelor ºi spaþiilor cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã din con-
dominiu.

Cheltuielile aferente consumului de
gaze la sobe pentru încãlzire, în cazul în care
nu existã aparate de mãsurare a acestuia
pentru fiecare apartament sau spaþiu cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã, inclusiv
pentru proprietatea comunã aferentã aces-
tora, se repartizeazã tuturor proprietarilor
din cadrul asociaþiei de proprietari pro-
porþional cu cota-parte indivizã din propri-
etatea comunã, aºa cum este înscrisã în
acordul de asociere.

Primãria Cluj-Napoca aduce la
cunoºtinþa celor interesaþi, care
sunt posibilitãþile de înscriere în pro-
gramul de reabilitare termicã a
blocurilor dupã modificarea legis-
laþiei ºi apariþia Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 18/2009.

Creºterea performanþei energetice a
blocurilor de locuinþe, prin realizarea unor
lucrãri de izolare termicã a blocurilor de
locuinþe, are ca efect reducerea con-
sumurilor energetice pentru încãlzirea
apartamentelor, în condiþiile asigurãrii ºi
menþinerii climatului termic interior,
respectiv reducerea costurilor de întreþinere
cu încãlzirea ºi reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã. Totodatã, se realizeazã ºi
ameliorarea aspectului urbanistic al local-
itãþii.

Prin OOUG 118/2009 sse sstabilesc uurmã-
toarele:

lucrãrile de intervenþie pentru izolarea
termicã a blocurilor de locuinþe construite
dupã proiecte elaborate în perioada 1950-
1990;

etapele necesare realizãrii lucrãrilor de
intervenþie;

modul de finanþare a lucrãrilor de
intervenþie;

obligaþiile ºi rãspunderile autoritãþilor
administraþiei publice ºi ale asociaþiilor de
proprietari.

Finanþarea eexecutãrii llucrãrilor dde iinter-
venþie mmenþionate aanterior sse aasigurã aastfel:

a) 50% din alocaþii de la bugetul de stat,
în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã
destinaþie în bugetul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu
aceastã destinaþie în bugetele locale ºi/sau din
alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparaþii al asoci-
aþiei de proprietari ºi/sau din alte surse legal
constituite.

Înscrierea în programul local se face prin
solicitare scrisã înregistratã la coordonatorul
local, însoþitã de:

contractul de mandat semnat în douã
exemplare în original;

hotãrârea privind înscrierea în progra-
mul local, adoptatã în adunarea generalã a
asociaþiei de proprietari, cu acordul majo-
ritãþii proprietarilor;

lista proprietarilor din imobil.
Contractul de mandat are drept scop

mandatarea coordonatorului local de cãtre
asociaþia de proprietari în vederea stabilirii
mãsurilor ºi acþiunilor ce se impun în
condiþiile ºi cu respectarea prevederilor

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
18/2009 , pentru creºterea performanþei
energetice la blocurile de locuinþe.

Asociaþia de proprietari care solicitã
înscrierea în programul local privind
creºterea performanþei energetice va fi notifi-
catã cu privire la sumele corespunzãtoare
cotei ce revine asociaþiei de proprietari, dupã
aprobarea conform legii a indicatorilor
tehnico-economici. 

Dacã asociaþia va fi de acord cu valoarea
investiþiei, administratorul va trebui sã tri-
mitã, semnat, actul adiþional la contractul de
mandat, în termen de maximum 30 de zile
lucrãtoare de la notificare.

Descrierea programului de reabilitare
termicã 

În eetapa pprivind pproiectarea llucrãrilor dde
intervenþii sse rrealizeazã:

a) expertiza tehnicã, auditul energetic ºi
elaborarea documentaþiei de avizare a
lucrãrilor de intervenþie;

b) elaborarea documentaþiei tehnice
pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de
intervenþie ºi obþinerea autorizaþiei de con-
struire;

c) elaborarea proiectului tehnic ºi a
detaliilor de execuþie, precum ºi a documen-
taþiei de achiziþie pentru contractarea exe-
cutãrii lucrãrilor de intervenþie.

Expertiza tehnicã se realizeazã pentru
analiza structurii de rezistenþã a blocului de
locuinþe din punctul de vedere al asigurãrii
cerinþei esenþiale “rezistenþã mecanicã ºi sta-
bilitate”, urmãrind metoda calitativã pre-
vãzutã de reglementãrile tehnice în vigoare.
În cazul în care expertiza tehnicã prevede
necesitatea efectuãrii unor lucrãri de consol-
idare/reparaþii care condiþioneazã executarea
lucrãrilor de intervenþie, contractorul proiec-
tãrii lucrãrilor de intervenþie informeazã în
scris coordonatorul local în vederea dis-
punerii de cãtre acesta a mãsurilor ce se
impun.

Elaborarea documentaþiilor tehnice
menþionate la punctele b) ºi c) se realizeazã
dupã aprobarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici prin hotãrârea consiliului local, noti-
ficarea asociaþiei de proprietari de cãtre coor-
donatorul local privind hotãrârea consiliului
local ºi încheierea actului adiþional la contrac-
tul de mandat privind stabilirea ºi individu-
alizarea obligaþiilor de platã pentru exe-
cutarea lucrãrilor de intervenþie.

Asociaþia dde pproprietari:
a) aprobã în adunarea generalã a propri-

etarilor înscrierea în programul local;
b) semneazã contractul de mandat cu

coordonatorul local, prin care îl mandateazã
pe acesta sã stabileascã mãsurile ºi acþiunile ce

se impun, în condiþiile ºi cu respectarea
prezentei ordonanþe de urgenþã, pentru
creºterea performanþei energetice a blocului
de locuinþe;

c) constituie fondul de reparaþii pentru
asigurarea finanþãrii cotei-pãrþi care îi revine
în vederea executãrii lucrãrilor de inter-
venþie;

d) participã la recepþia la terminarea
lucrãrilor, precum ºi la recepþia finalã.

IMPORTANT! ÎÎn ccazul bblocurilor dde
locuinþe aale ccãror pproiecte ttehnice ººi ddetalii
de eexecuþie aau ffost ffinalizate ppânã lla iintrarea
în vvigoare aa pprezentei oordonanþe dde uurgenþã,
contractarea eexecutãrii llucrãrilor dde iinter-
venþie sse fface îîn ccondiþiile dde ffinanþare ppre-
vãzute dde pprezenta oordonanþã dde uurgenþã.

Noutãþi în ceea ce priveºte reabilitarea termicã a blocurilor

AªTEPTÃM SUGESTII DIN PARTEA ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI 
CU PRIVIRE LA MATERIALELE PE CARE SÃ LE PUBLICÃM ÎN ACEASTÃ PAGINÃ

BIROUL MASS-MEDIA,
CAMERA 50, MOÞILOR 3
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Centrul de informare pentru cetãþeni, 
un spaþiu nou ºi modern

Primãria municipiului Cluj-Napoca
pune la dispoziþia cetãþenilor un sediu
nou ºi modern, situat pe strada Moþilor la
numãrul 7, unde se pot face urmãtoarele
operaþiuni: 

înregistrare documente, 
înscrierea în audienþe, 
solicitãri parcãri cartiere ºi zona

centralã, 
urbanism, 

plãþi pentru amenzi Poliþia
Comunitarã, 

plata chiriilor pentru spaþii comerciale,
domeniul public, locuinþe, terenuri, garanþii
de participare la licitaþii, taxa de afiºaj etc.

Clãdirea este prevãzutã cu sistem de
numere de ordine, care are ºi rol de
ordonare a persoanelor, reducere a tim-
pul de aºteptare ºi aglomeraþia la ghiºee.
Dispozitivul este amplasat la intrarea în
clãdire ºi pentru obþinerea numãrului de
ordine cetãþenii trebuie sã aleagã serviciul
dorit prin apãsarea pe touch screen ºi vor
primi un bilet pe care este specificat ser-
viciul ales, numãrul ghiºeului ºi numãrul
de persoane care sunt înaintea sa.

La pparterul cclãdirii pputeþi ggãsi:
Ghiºeele 11-22: Predare/avizare docu-

mente, respectiv:
Avize de principiu

Autorizaþii de liberã trecere
Certificate de înregistrare mopede/

utilaje
Autorizaþii ºi orare de funcþionare
Anexe la autorizaþii ºi orare de

funcþionare
Ghiºeele 33-77: Înregistrare documen-

te (toate tipurile de documente)
Ghiºeul 88: Preluare corespondenþã

de la instanþele de judecatã, documentaþii
de licitaþie, poºã, fax, email etc.

Ghiºeele 99-110: Informaþii generale/
Audienþe 

Aici pot fi obþinute informaþii legate
de activitãþile desfãºurate de instituþie ºi

cetãþenii vor fi îndrumaþi în vederea
rezolvarii problemelor. Se va opera
înscrierea în audienþã la executivul
primãriei.

La eetajul II ssunt ddisponibile uurmã-
toarele sservicii:

Ghiºeele 111-113: Urbanism 
Verificare ºi preluare documenþati-

ilor de urbanism
Ghiºeele 114-115: Parcãri în cartiere
Ghiºeul 116: Parcãri în zona centralã,

achitarea abonamentului lunar ºi eliber-
are chip-card

Ghiºeele 117-118: Poliþia Comunitarã
Tot la etajul 1 sunt amenajare 5 casierii.

Amenajarea spaþiului interior a fost
facutã dupã un proiect al firmei
Morphoza - Atelier de Interioare, con-
ceptul de design ºi amenajare punând
accent pe transparenþã ºi pe facilitarea
unui contact deschis între funcþionari ºi
cetãþeni. Au fost folosite tonuri calde ºi în
acelaºi timp neutre pentru a crea o ambi-
naþã plãcutã întregului ansamblu. 

Morphoza, Atelier de Interioare a
propus ºi implementat un proiect de spri-
jinire a artiºtilor plastici clujeni ºi a rea-
lizat o expoziþie de picturã cu vânzare,
lucrãrile fiind expuse timp de 3 luni. 
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B A R T O L O M E U
din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ºi Clujului,

Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului,
cãtre iubitul meu cler ºi popor, har ºi milã de la Dumnezeu,

iar de la mine arhiereascã binecuvântare.
Iubiþii mmei ffii ssufleteºti,

Hristos aa îînviat!
[Adevãrat, aa îînviat!]

Dacã aruncãm o privire panoramicã
asupra istoriei universale, vom observa cã,
încã de la început, omenirea a fost atrasã
mai puþin de dimensiunea pozitivã a exis-
tenþei ºi mai mult de cea negativã. 

Primii oameni, Adam ºi Eva, au avut
de ales între binecuvântare ºi blestem; l-au
preferat pe ultimul. 

Aceastã preferinþã s’a perpetuat de-a
lungul veacurilor, atât la eroii de pe scenã,
cât  ºi la spectatori.

În vremea noastrã, programele de tele-
viziune se întocmesc în funcþie de prefer-
inþele spectatorilor. Micile ecrane oferã din
abundenþã lupte sângeroase, scene de
cruzime, bãtãi, violuri, crime, dezastre nat-
urale sau provocate. Uneori, astfel de emi-
siuni au efecte sociale; într’o pivniþã, un
copil ºi-a ucis prietenul izbindu-i capul de
perete; întrebat de ce a fãcut-o, a rãspuns
cã aºa a vãzut el la televizor... Pânã ºi pro-
gramele presupuse a fi instructive, cum
sunt cele referitoare la viaþa animalelor sãl-
batice, cad în acelaºi pãcat; scenele de tan-
dreþe maternã sunt raritãþi, în timp ce ni se
oferã scene cu fiare care se sfâºie între ele. 

Sã intrãm însã într-un stadion. El este
expresia modernã a vechilor arene
romane, unde doi gladiatori se bãteau între
ei cu spada, pe viaþã ºi pe moarte, în vãzul
a mii de spectatori, dornici de sânge. Cu
vremea, spada a fost înlocuitã cu o minge,
iar crima înlocuitã cu pãtrunderea acesteia
în poartã. Nimic mai paºnic, nimic mai
frumos, nimic mai civilizat. La sfârºit,
învingãtorii se îmbrãþiºeazã, învinºii se
aºtern, tãcuþi, pe iarbã. Ce ne facem însã cu
suporteriiþ Învinºii se nãpustesc asupra
unor oameni din aceeaºi tribunã,  care însã
nu au altã vinã decât cã ºi-au încurajat
echipa, ºi totul se transformã într-o uriaºã
scenã de sãlbãticie, cu vânãtãi pe feþe ºi
capete sparte. Se mai cheamã asta civiliza-
þieþ Cã de culturã nu putem vorbi. 

Adevãrul e cã nu mai vedem viaþa în
desfãºurarea ei, ci ne oprim la segmente,
refuzând sã anticipãm umãrile sau sã eval-
uãm întregul. E adevãrat cã, pe vreme de
furtunã, fulgerul poate ucide un om, dar
tot el este cel care fertilizeazã ploaia ºi, prin
ea, pãmântul. E adevãrat cã o corabie se
poate scufunda în apa oceanului, dar nu e
mai puþin adevãrat cã una ca ea a desc-
coperit America. E adevãrat cã pe câmpul
de luptã cad soldaþi în bãtãlie, dar tot atât de
adevãrat este cã supravieþuitorii asigurã
victoria.

De ce ne poticnim noi la mijloc, unde
se petrece impasul, ºi nu anticipãm capãtul
drumuluiþ Ucenicii Domnului se aflau
noaptea în corabie, când Iisus li S’a arãtat
umblând pe apã. Spre a se convinge cã nu

vede o nãlucã, ci pe Însuºi Învãþãtorul sãu,
Petru îi cere Acestuia puterea de a merge la
El umblând pe apã. Primeºte încuvi-
inþarea, dar pe la mijlocul drumului, uitân-
du-se în jos ºi vãzând valurile ameninþã-
toare împrejuru-i, începe sã se scufunde ºi
strigã dupã ajutor. Iisus îl salveazã. De aici
tragem concluzia cã niciodatã nu trebuie sã
te sperii de dificultatea drumului, ci s-o
depãºeºti pãstrându-þi privirea spre þinta
finalã. 

Sfântul Evanghelist Matei ne
istoriseºte cã, la un moment dat, aflându-
se Iisus laolaltã cu ucenicii Sãi, le-a fãcut
urmãtoarea mãrturisire despre Sine: „Fiul
Omului va sã fie dat în mâinile oamenilor
ºi-L vor omorî ºi a treia zi va învia”. În
final, Evanghelistul adaugã: „þi ei foarte
s’au întristat”. Se naºte întrebarea: De ce
oare s’au întristat, de vreme ce Iisus le
vestea înviereaþ Normal ar fi fost ca,
auzind vestea uciderii, pentru o clipã sã li
taie respiraþia,  pentru ca imediat dupã
aceea, la vestea învierii, sã rãsufle uºuraþi.
Iatã însã cã ei au rãmas încremeniþi în
spaþiul tenebros al evenimentului, incapa-
bili sã vadã mai departe.

În altã parte, acelaºi Evanghelist Matei
ne relateazã o altã convorbire dintre Iisus ºi
uceenicii Sãi, în cursul cãreia le-a vestit cã
„El trebuie sã meargã la Ierusalim ºi sã
pãtimeascã multe de la bãtrâni ºi de la
arhierei ºi de la cãrturari ºi sã fie omorât ºi
a treia zi sã învie. þi Petru, luându-L de-o
parte, a început sã-L dojeneascã zicându-i:
Fie-þi milã de Tine, Doamne, asta sã nu þi
se întâmple! Iar El, întorcându-Se, i-a zis
lui Petru: Mergi înapoia Mea, Satano!; pia-
trã de poticnire-Mi eºti, cã nu le cugeþi pe
cele ale lui Dumnezeu, ci pe cele ale

oamenilor!”. Aºadar, existã o mare difer-
enþã – uneori o prãpastie – între gândirea
omeneascã ºi cea dumnezeiascã

Dragii mei, a porni la drum înseamnã
a avea o þintã, ceea ce denotã existenþa unui
scop. De cele mai multe ori, între tine ºi
þintã se interpun unul sau mai multe
obstacole, numãrul acestora depizând de
distanþa dintre punctul de pornire ºi cel la
care vrei sã ajungi. Orice obstacol  e un
punct de poticnire; dacã el e masiv, înalt,

puternic, te poate descuraja. þtiþi care e
cheia succesuluiþ: sã faci din el un obstacol
transparent, adicã sã vezi prin el sau pe
deasupra lui ceea ce e dincolo. Obstacolul
poate fi negura, întunericul, necunoscutul.
þinta poate fi sigurã sau nesigurã, ipoteticã,
dar întotdeauna revelatoare. 

Sã ne amintim de experienþa poporu-
lui lui Israel. Dupã ce au fost eliberaþi din
robia egipteanã ºi au trecut de Marea
Roºie, au luat drumul prin pustia Sinai, o
cãlãtorie care a durat nu mai puþin de
patruzeci de ani, în cursul cãreia pribegii
au întâmpinat numeroase obstacole, pre-
cum zãduful zilei, frigul nopþii, furtunile
de praf, foamea, setea, oboseala, disperarea,
nervozitatea, rãscoalele, certurile interne,
amintirea morþilor cãzuþi pe drum. Pe
toate însã le-au biruit, datoritã faptului cã
aveau în minte un singur scop: sã ajungã în
þara Fãgãduinþei. þi au ajuns. 

þi istoria profanã ne oferã destule
exemple. Aþi auzit, desigur, de spaniolul
Cristofor Columb, care în anul 1492  a
pornit spre vestul Oceanului Atlantic,
crezând cã acesta e drumul spre India.
Cãlãtorie de duratã, ziua ºi noaptea, pe
vreme bunã sau bântuitã de furtuni, înain-
tând spre necunoscut. Pe vremea aceea,

mulþi credeau cã oceanul se terminã unde-
va într-o prãpastie fãrã fund, ceea ce i-a
fãcut pe oamenii sãi de pe corabie sã se rãs-
coale, bântuiþi de frica unei morþi
nãpraznice. Columb însã nu s-a clintit, el
avea un þel, sã ajungã undeva. þi, pânã la
urmã, a ajuns pe þãrmul unui continent
necunoscut, descoperind America.  

Peste trei secole, americanul Robert
Peary ºi-a propus sã descopere Polul Nord.
L-a atins de abia la 6 aprilile 1909, dupã 17

ani de calcule, exerciþii ºi tatonãri, în cursul
cãrora a traversat pe jos Nordul
Groendlandei pe o distanþã de 800 de kilo-
metri, învingând nenumãrate obstacole.   

Peste numai doi ani, Roald
Amundsen a înfipt steagul norvegian în
gheaþa Polului Sud, dupã o cãlãtorie de trei
luni ºi jumãtate, în cursul cãreia el ºi
echipajul sãu au înfruntat ceþuri, viscole ºi
temperaturi de minus 50 de grade Celsius,
având de parcurs câte 25 de kilometri pe zi.

Aþi observat, desigur, cã la capãtul
fiecãrei încercãri se înscrie o victorie.

În zilele noastre se afirmã tot mai des
cã trãim „vremuri apocaliptice”. Pentru
evocarea acestora nu voi deschide Cartea
Apocalipsei, ci un fragment dintr-o
cuvântare a lui Iisus consemnatã în
Evanghelia dupã Matei: „Luaþi aminte sã
nu vã amãgeascã cineva. Cã mulþi vor veni
în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos!,
ºi pe mulþi îi vor amãgi. þi veþi auzi de
rãzboaie ºi de zvonuri de rãzboaie; luaþi
seama sã nu vã’nspãimântaþi, cãci toate tre-
buie sã fie, dar încã nu-i sfârºitul. Cã neam
peste neam se va ridica ºi’mpãrãþie
peste’mpãrãþie, ºi va fi foamete ºi ciumã ºi
cutremur mare pe-alocuri. Dar toate aces-
tea sunt doar începutul durerilor naºterii.

Atunci vã vor da pe voi la chinuri ºi vã vor
ucide ºi veþi fi urâþi de toate neamurile din
pricina numelui meu. Atunci mulþi se vor
poticni ºi unii pe alþii se vor vinde ºi unii pe
alþii se vor urîþi mulþi profeþi mincinoºi se
vor scula ºi pe mulþi îi vor amãgi. Iar din
pricina înmulþirii fãrãdelegii, iubirea mul-
tora se va rãci. Dar cel ce va rãbda pânã la
sfârºit, acela se va mântui”.  

În vremea noastrã, nu puþini sunt
tinerii curaþi la suflet, bine intenþionaþi ºi
dornici sã se iniþieze în tainele vieþii reli-
gioase, dar care nu merg direct la izvoare,
adicã la literatura de specialitate sau la
duhovnici cu experienþã, bine pregãtiþi ºi
gata sã-i asiste pe cei neajutoraþi, ci preferã
sã se cultive prin internet sau televizor,
unde nu de puþine ori apar  profeþi
improvizaþi, cu evidentã poftã de publici-
tate sau stãpâniþi de un duh al cabotinaju-
lui stilizat. Unii cer organizarea unor
rugãciuni generale, colective, cu mare
rãsunet în popor, pentru evitarea apoc-
alipsei care mijeºte de pe o zi pe alta,
uitând  cã apocalipsa va veni oricum, ea
fãcând parte din iconomia divinã, ºi cã
grija noastrã nu este aceea de a o evita, ci
de a o traversa nevãtãmaþi de propriile
noastre pãcate. De obicei, o furtunã se
anunþã prin înteþirea vântului, prin ful-
gere la orizont, prin spulbere de praf, prin
dispariþia luminii soarelui în spatele
norilor negri, prin tot ceea ce poate pro-
duce panicã ºi spaimã. Aºa se anunþã ºi
vremurile apocaliptice. Eu nu ºtiu dacã
ele mijesc sau vor pieri înainte de a se
naºte, dar ºtiu sigur cã noi nu împotriva
apocalipsei trebuie sã luptãm (cãci ea va
veni oricum), ci pentru capacitatea noas-
trã, a fiecãruia, de a o traversa fãrã
vãtãmãri sufleteºti, fãrã vina fraþilor de a-
ºi fi vândut fratele, aºa cum s-a întâmplat
în istoria lui Iosif.

Or, pentru aceasta existã o singurã
armã: rãbdarea.

Rãbdarea însã trebuie însoþitã,
neapãrat, de conºtiinþa cã tot începutul are
un sfârºit, ºi cã acesta nu poate fi decât
luminos. Cartea Apocalipsei e înfiorãtoare,
dar ea se terminã anunþând Cerul cel nou
ºi pãmântul cel Nou; ºi, în final, Noul
Ierusalim.  

Iubiþii mmei aascultãtori,

În viaþa noastrã bisericeascã, Postul cel
Mare poate fi pentru unii o piatrã de potic-
nire, mai ales prin rigoarea de a nu permite
alimentarea cu bucate de dulce sau abateri
grave de la conduita moralã. Dar, aºa cum
vã spuneam, important este sã traversãm
totul cu bine ºi sã ajungem la capãtul încer-
cãrilor. 

Iatã cã Dumnezeu ne-a ajutat sã
prãznuim luminata înviere a Fiului Sãu, în
numele Cãruia vã împãrtãºesc, tuturor,
arhiereºti binecuvântãri, adresându-vã
tradiþionala salutare: Hristos a înviat!

Scrisoarea pastoralã a 

PS Florentin CRIHÃLMEANU,
Episcop greco-catolic al Eparhiei de Cluj-Gherla, din Biserica Românã Unitã 

cu Roma, Greco-Catolicã, la mãrita Sãrbãtoare a Învierii din morþi 
a Domnului ºi Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos

ÎNVIEREA LUI SAUL ªI ÎNVIEREA NOASTRÃ

Florentin, prin harul ºi milostivirea
Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-
Gherla, Onoratului cler împreunã slujitor
ºi iubitor de Dumnezeu, cuvioaselor per-
soane consacrate împreunã rugãtoare,
iubiþilor credincioºi greco-catolici ºi tutur-
or creºtinilor iubitori de Dumnezeu,

Arhiereascã bbinecuvântare ººi ccreºti-
neascã ssalutare: ««HRISTOS AA ÎÎNVIAT!»

«Vã aduc aminte, fraþilor, Evanghelia
pe care v-am binevestit-o, pe care aþi prim-
it-o, întru care ºi staþi, prin care ºi sunteþi
mântuiþi; (…) cã Hristos a murit pentru
pãcatele noastre dupã Scripturi; ºi cã a fost
îngropat ºi cã a înviat a treia zi, dupã
Scripturi» (cf. I Cor 15,1-2.4).

Iubiþi ccredincioºi,
Anul 2009 a fost dedicat de cãtre

Pontiful roman Benedict al XVI-lea mem-
oriei Sf. Apostol Pavel, apostolul nea-
murilor, cu scopul de a «învãþa de la el cred-
inþa, a învãþa despre Hristos ºi, în sfârºit, a
învãþa calea vieþii drepte» (cateheza din
2.07.2008). De aceea, vã invit ca în
pregãtirea pentru mãrita sãrbãtoare a
Învierii Domnului din acest an, sã-l însoþim
pe Sf. Apostol Pavel în câteva momente
semnificative din viaþa sa ºi, înþelegând cum
din persecutor al credinþei creºtine a devenit
Apostol al Învierii, sã putem aprofunda
trãirea noastrã de credinþã ºi viaþã creºtinã. 

1. MMartiriul ddiaconului ªªtefan îîncuvi-
inþat dde ccãtre SSaul

«ªi când se vãrsa sângele lui ªtefan,
ucenicul Tãu, eram ºi eu de faþã ºi încuvi-
inþam uciderea lui…» (Fapte 22,20).

Viaþa tânãrului Saul a fost puternic
marcatã de mãrturia diaconului ªtefan, cel
dintâi martir al Bisericii creºtine. El era
unul dintre cei mai zeloºi mãrturisitori ai
credinþei creºtine. Cu sprijinul unor mar-
tori mincinoºi, iudeii au întãrâtat poporul,
bãtrânii ºi cãrturarii împotriva lui. Aceºtia
nãvãlesc, îl rãpesc ºi îl duc în faþa sinedriu-
lui pentru a fi judecat despre cuvântul sãu
cu privire la Isus Nazarineanul. Adus în
faþa arhiereului ºi a membrilor sinedriului
ªtefan cu «cu faþa asemãnãtoare unei feþe
îngereºti» (cf. Fapte 6,15), reia, cu hotãrâre
ºi curaj, firul istoriei lui Dumnezeu cu
poporul Sãu începând de la Avraam, Isaac
ºi Iacov, continuând cu cele douãsprezece
triburi ale lui Israel, istoria lui Iosif ºi cea a
lui Moise, mergând pânã la David ºi
Solomon (cf. Fapte 7,2-50). Discursul lui
ªtefan se încheie cu o puternicã acuzã la
adresa celor prezenþi: «Voi cei tari în cer-
bice (…) voi pururi staþi împotriva
Spiritului Sfânt, precum pãrinþii voºtri, aºa
ºi voi! (…) au ucis pe cei ce au vestit mai
dinainte sosirea Celui Drept, ai cãrui
vânzãtori ºi ucigaºi v-aþi fãcut voi acum,…»
(cf. Fapte 7,51-52). 

Tocmai aceastã interpretare spiritualã
va fi consideratã de cei prezenþi acolo ca o
blasfemie ºi, ca urmare, ªtefan va fi târât
afarã din cetate ºi omorât cu pietre. Dar, cu
cât ura împotriva lui creºte, cu atât
apropierea de Hristos devine mai pro-
fundã. Fiind «plin de Spirit Sfânt», ªtefan
primeºte harul de a-L vedea pe Hristos
Înviat de-a dreapta gloriei cereºti a Tatãlui.
Oferindu-se «ca un miel nevinovat spre
înjunghiere» (cf. Is 53,7), pentru Hristos,
el urmeazã pânã la sfârºit modelul Celui
rãstignit. Încredinþeazã sufletul sãu lui Isus
ºi apoi, îngenunchiat sub loviturile de
pietre, se roagã pentru iertarea pãcatului
celor care îl omoarã (cf. Fapte 7,59-60). 

Tânãrul fariseu Saul se numãrã ºi el
între cei care dupã ce au ascultat discursul
lui ªtefan «fremãtau de furie în inimile lor
ºi scrâºneau din dinþi împotriva lui» (cf.
7,54). Mai mult decât atât, încuviinþând
gestul ucigaº, el va pãzi hainele celor care îl
ucideau (cf. Fapte 22,20). 

Este probabil una dintre primele cate-
heze creºtine pe care Saul le aude de pe
buzele unui creºtin, dar ºi prima lecþie
practicã de eroism pânã la martiriu pentru
Hristos. Saul va reþine ºi va medita
îndelung cuvintele ºi exemplul lui ªtefan.
Întâlnirea cu Cel rãstignit ºi înviat va con-
stitui pentru el scopul vieþii sale ºi funda-
mentul speranþei sale. 

Mãrturia credinþei constituie pentru
Biserica noastrã greco-catolicã un element
determinant al identitãþii noastre, un teza-
ur preþios pe care l-am moºtenit de la vred-
nicii noºtri înaintaºi în credinþã episcopi,
preoþi, persoane consacrate ºi laici, martiri

ºi mãrturisitori ai credinþei din timpul
regimului comunist. De aceea Servul lui
Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, de pioasã
amintire, scria: «Biserica voastrã a suportat
o mare încercare dobândindu-ºi pe drept
titlul de Bisericã a mãrturisitorilor ºi a mar-
tirilor» (cf. Scrisoarea apostolicã adresatã cu
ocazia aniversãrii tricentenarului unirii
Bisericii greco-catolice din România cu
Biserica Romei, n.7). 

Crucea ºi învierea Domnului rãmâne
ºi astãzi nucleul de forþã al vieþii Bisericii,
dar ºi al vieþii noastre personale. Viaþa
creºtinului este presãratã ºi astãzi cu
numeroase tipuri de persecuþii, ispite ºi
încercãri, pe care dacã vom ºti sã le trãim
creºtineºte, la lumina Învierii, acestea se
vor preschimba în har ºi binecuvântare. Sã
nu urâm ceea ce pe moment nu
înþelegem, sã nu devinã credinþa noastrã
motiv de ceartã sau neînþelegere în familii
sau în societate.

Sã trãim astfel încât sã putea afirma ºi
noi «credinþa noastrã este viaþa noastrã!»
(Cardinal Iuliu HOSSU).

2. ÎÎnvierea llui SSaul ppe ddrumul sspre
Damasc

«ªi am zis: ce sã fac Doamne? Iar
Domnul a zis cãtre mine: Ridicã-te ºi
mergi la Damasc…» (Fapte 22,10).

Evenimentul care a schimbat radical
viaþa lui Saul ºi a constituit nucleul funda-
mental al credinþei sale a fost întâlnirea
personalã cu Hristos Înviat. Reluând firul
naraþiunilor din Faptele apostolilor întâl-
nim figura lui Saul ca un aprig persecutor
al creºtinilor. Nu se mulþumea sã
ameninþe cu ucidere pe ucenicii din

Ierusalim, dar dorea chiar sã aducã legaþi
atât pe bãrbaþii cât ºi pe femeile care urmau
calea lui Hristos, încuviinþând chiar ºi
uciderea lor (cf. Fapte 9,1-2; 22,4-5; 26,10). 

Într-o astfel de cãlãtorie, în timp ce se
îndrepta spre Damasc, având ºi scrisori ale
arhiereului cãtre sinagogile de acolo, se
petrece un eveniment deosebit. Deºi era în
plinã zi, o luminã cereascã orbitoare «ca de
fulger» , «mai puternicã decât strãlucirea
soarelui» (cf. Fapte 26,13) l-a învãluit dintr-
o datã ºi a cãzut la pãmânt. Apoi a auzit un
glas vorbindu-i «în limba evreiascã» (cf.
Fapte 26,14), chemându-l pe nume ºi
întrebându-l: «Saule, Saule, de ce Mã
prigoneºti?» (cf. Fapte 9,4; 22,7; 26,14).
Orbit de lumina strãlucitoare, înfricoºat de
glasul ceresc Saul întreabã: «Cine eºti
Doamne?». Acesta este momentul reve-
laþiei supreme, Domnul i se descoperã lui
Saul: «Eu sunt Isus, pe care tu îl prigoneºti»
(cf. Fapte 9,5; 22,8; 26,15). Este Domnul
Isus Hristos Înviat înveºmântat în haina
strãlucitoare a gloriei Sale. În faþa acestei
minunate revelaþii sufletul lui Saul,
«cutremurat ºi înspãimântat», se deschide
în credinþã, înþelege cã atitudinea de pânã
acum era greºitã – se împotrivise voinþei
divine – ºi se pune la dispoziþia Domnului:
«Doamne, ce voieºti sã fac?» (cf. 9,6;
22,10). Rãspunsul lui Isus exprimã în
primul rând un imperativ «Ridicã-te!» (cf.
Fapte 9,6; 22,10; 26,16), sau mai corect pe
plan spiritual: «Învie!». Aceasta este
«Învierea» lui Saul, Isus îl cheamã acum la
adevãrata viaþã de credinþã. 

Acest episod a marcat atât de puternic
viaþa lui încât din aprig persecutor al
creºtinilor, Saul va deveni marele apostol al
Învierii lui Hristos, la toate neamurile. El
va scrie filipenilor: «…eu pe toate le
socotesc cã sunt pagubã, faþã de înãlþimea
cunoaºterii lui Hristos Isus, Domnul meu,
pentru care m-am lipsit de toate ºi le
privesc drept gunoaie, ca pe Hristos sã
dobândesc» (cf. Fil 3,8).

3. PPavel AApostol aal llui HHristos ÎÎnviat ººi
mesager aal ÎÎnvierii llui HHristos

«Sã dãm mulþumire lui Dumnezeu,
care ne-a dat biruinþa prin Domnul Isus
Hristos!» (I Cor 15,57).

Întâlnirea cu Hristos a transformat
viaþa de credinþã a lui Saul, dar a marcat
totodatã ºi începutul misiunii sale de apos-
tol, dupã cuvântul primit de la Cel Înviat:
«Mergi, cã Eu te voi trimite departe, la nea-
muri». 

De-acum Pavel se recomandã ca «serv
al lui Isus Hristos, chemat de El apostol,
rânduit pentru vestirea Evangheliei lui
Dumnezeu» (cf. Rom 1,1). El se va rapor-
ta mereu la Voinþa ºi la Planul divin, lãsând
de-o parte orice interes personal, («cele ce
îmi erau mie câºtig, le-am socotit pagubã
pentru Hristos», cf. Fil 3,7). Elanul ºi zelul

pe care îl pusese în persecutarea creºtinilor
îl va pune acum în slujba rãspândirii cred-
inþei în Cel Înviat, conºtient fiind de misi-
unea apostolicã pe care o are. Smerit,
Pavel, va recunoaºte mereu cã aceastã
chemare, misiune ºi slujire sunt haruri
primite ºi o putere ce nu vine de la el ci de
la Cel care l-a trimis (cf. Rom 1,5; Ef 3,8).
Acestea îl vor întãri în misiunile sale, chiar
ºi atunci când va trece prin numeroase
încercãri împreunã cu însoþitorii sãi, aºa
cum descrie corintenilor: «flãmânzim ºi
însetãm; suntem goi ºi suntem pãlmuiþi ºi
pribegim, (…) am ajuns ca gunoiul
lumii,…» (cf. I Cor 4,11.13). Dar toate le
va purta cu bucurie ºi cu tãria credinþei,
fiindcã atunci când Dumnezeu este cu el,
nimeni nu poate sta împotrivã (cf. Rom
8,31) ºi nimic nu l-ar putea separa de
iubirea lui Hristos (cf. Rom 8,35-39). 

Mesajul central al predicãrii apostolu-
lui Pavel este misterul Învierii. Învierea din
morþi a Domnului nostru Isus Hristos
reprezintã fundamentul pe care apostolul
Pavel îºi edificã propria credinþã, dar ºi
mesajul evanghelizator cãtre neamuri, cãci
«Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este
atunci propovãduirea noastrã, zadarnicã ºi
credinþa voastrã. (…) Dar acum Hristos a
înviat din morþi, fiind începutul învierii
celor adormiþi» (cf. I Cor 15,14.20). 

Astfel, viaþa creºtinului botezat se
dezvãluie cu un drum spre înviere ºi
viaþã, însã un drum exigent, presãrat cu
inerente dificultãþi, dar în acelaºi timp
luminat prin credinþã de speranþa întâl-
nirii cu Cel Înviat.  

«În misiunea Sf. Pavel se împlineºte
viziunea lui ªtefan» (Papa Benedict al XVI-
lea).

Urmând drumul Damascului împre-
unã cu Sf. Apostol Pavel, sã ne întâlnim cu
Hristos Înviat, sã ne lãsãm pãtrunºi de
lumina Învierii, pentru ca Învierea lui
Hristos sã devinã centrul vieþii noastre de
credinþã, motivul speranþei noastre ºi astfel
sã devenim mesageri ai Învierii lui Hristos
în lume! (cf. I Cor 15,14.20). 

Hristos aa ÎÎnviat! 

† FFLORENTIN
Episcop dde CCluj-GGherla
Datã în Cluj-Napoca, din noua

reºedinþã episcopalã, la Sãrbãtoarea Împã-
rãteascã a Învierii din morþi a Domnului ºi
Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru
Isus Hristos, Anul Domnului 2009, la 308
ani de la Sfânta Unire cu Biserica Romei,
în al V-lea an de pontificat al Sf. Pãrinte
Papa Benedict al XVI-lea, în al XIII-lea an
al episcopatului nostru, al VII-lea în tronul
acestei eparhii ºi al 156-lea de la înteme-
ierea binecuvântatei Eparhii de Cluj-
Gherla.
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Art. 11. Se aprobã avizul de stabilire
a criteriilor de analizã în vederea emi-
terii de avize de oportunitate pentru
întocmire Planuri  Urbanistice Zonale,
emis de Comisia tehnicã de amenajare
a teritoriulu ºi de urbanism  cu  nr.
206/43 din 10.03.2009.

Art. 22. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
urbanism ºi dezvoltare urbanã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Comisia tehnicã de amenajare a
teritoriului ºi urbanism, întrunitã în
ºedinþa din data de 19.03..2008

Analizând propunerile prezentate
de Serviciul strategie urbanã corelate ºi
completate cu propunerile venite din
partea speciliºtilor membri OAR 

Acordã pentru lucrarea: Stabilire
criterii de analizã în vederea emiterii
de avize de oportunitate pentru
intocmire Planuri Urbanistice Zonale 

AVIZ

Referitor la procedura de intro-
ducere în intravilan a unor suprafeþe
de teren prin aprobarea de Planuri
Urbanistice Zonal, elaborate conform
Legii nr 350/2001 cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare, 

în urma analizãrii în repetate
ºedinþe ale Comisiei tehnice de ame-
najare a teritoriului ºi urbanism s-au
fãcut urmãtoarele observaþii ºi reco-
mandãri ºi s-au stabilit urmãtoarele
criterii de apreciere:

Introducerea în intravilan a unor
suprafeþe de teren aparþinând per-
soanelor fizice sau juridice ca urmare a
promovãrii unei documentaþii Plan
Urbanistic Zonal se impune a fi
susþinutã de argumente tehnice,
juridice ºi economice clar evidenþiate
de la inceput, care sã justifice oportu-
nitatea acestui demers: 

Interesul ppublic ddeclarat ººi ddemon-
strat :: 

dezvoltãrile care propun infras-
tructurã majorã cu echipamente ºi
dotãri aferente;

dotãrile de interes municipal ºi
regional destinate agrementului urban,
generatoare de locuri de muncã, ºcoli
ºi grãdiniþe, cu condiþia de a fi corelate
armonios cu zonificarea funcþionalã ºi
structura întregii localitãþi;

amenajãrile peisajere majore ,
parcurile ºi dotãrile care beneficiazã de
încadrãri în spaþii verzi amenajate;

realizarea de lucrãri de amena-
jare a terenului, stabilizare de versanþi,
eventuale corecþii de morfologie a
reliefului, regularizare cursuri de ape,
poduri ºi podeþe.

Corecþii ccoerente aale aactualului
intravilan 

Dezvoltãrile au în vedere limitatrea
perimetrului la elementele morfologice
din imediata vecinãtate, elemente de
relief, cãi de circulaþie ºi infrastructurã
existente pentru care se propune regu-
larizare conform normelor tehnice;

Eventualele corecþii pot avea în
vedere ºi limitele de proprietate în
cazul în care aceste amplasamente se
gãsesc în situaþiile menþionate anterior
iar propunerea sã conducã la o ajustare
a conturului intravilan pe limite cadas-
trale sau geografice clare.

În cazul unor extinderi care
urmãresc criteriile de mai sus se vor
respecta toate reglementãrile generale
ºi locale ºi normele de alocare a spaþi-
ilor verzi, de minim 40% din supra-
feþele urbanizate studiate, respectiv de
minim 26mp/locuitor

Gabaritele strãzilor se vor aproba
în conformitate cu reglementãrile
legale ºi structura reþelelor care
urmeazã a fi dezvoltate, fiind obligato-
rie alocarea de terenuri pentru asigu-
rarea acestora prin dezmembrare ºi
transfer în domeniul public.

Planurile urbanistice se vor întoc-
mi pe suprafeþe relevante, de regulã
minim 2 hectare, stabilite prin avizul
de oportunitate, cu recomandarea
reparcelãrii în formule urbane, astfel
încât prin reconfigurarea proprietãþilor
sã se evite condiþionãrile impuse de
geometria fostelor parcele agricole.

Interdicþii ººi ccondiþionãri aaplicabile 
Nu se considerã a fi de interes

public realizarea de ansambluri de
locuinþe prin extinderea intravilanului,
atâta timp cât rezervele de teren intrav-
ilan pentru astfel de operaþiuni sunt
foarte mari. 

Nu se admite realizarea de planuri
urbanistice limitate la o parcelã sau fãrã
includerea în studiu a proprietãþilor
adiacente relevante, identificate cadas-
tral.

Nu se vor realiza planuri urbanis-
tice fãrã consultatrea prealabilã a oper-
atorilor de reþele de infrastructurã edil-
itarã care sã confirme ºi sã condi-
þioneze posibilitatea de extindere a
reþelelor existente ºi asigurarea com-
pletã a infrastructurii noi.

Documentaþia pprezentatã îîn vvede-
rea aaprecierii ooportunitãþii îîntocmirii
PUZ vva cconþine:

situaþia cadastralã ºi de propri-
etãþi  a terenului studiat , inclusiv a dru-
murilor existente;

situaþia reþelelor existente;
acordul de principiu al deþinã-

torilor de reþele pentru furnizare de
utilitãþi (curent electric, gaz, apã-
canal) la capacitãþile ce se impun ºi
þinând cont de o dezvoltatre durabilã
a zonei;

angajamentul beneficiarilor/
investitori cã vor întocmi documen-
taþiile ºi vor executa lucrãrile de
infrastructurã (drumuri, reþele, sis-
tematizare verticalã) anterior autor-
izãrii construirii, cu cedarea pentru
domeniul public a terenul necesar
pentru trasarea sau regularizarea cir-
culaþiilor.

Art. 1. Se aprobã alocarea sumei de
180.000 lei de la bugetul pe anul 2009
al Direcþiei de Asistenþã Socialã, capi-
tolul bugetar 68.02 - Asigurãri ºi asis-
tenþã socialã, în vederea achiziþionãrii
de produse alimentare necesare pentru
4000 pachete, la preþul de maximum
45 lei/pachet (inclusiv TVA), care se
vor distribui cu ocazia sãrbãtorii de
Paºte / Rusalii – 2009 unor categorii de
persoane defavorizate.

Art. 22. Furnizorii produselor achi-
ziþionate vor fi selectaþi în urma lici-
taþiei.

Art. 33. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
de Asistenþã Socialã, organizatã ca ser-
viciu public, în subordinea Consiliu-
lui local al municipiului Cluj-Na-
poca.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
1.520.000 de lei de la bugetul local pe anul
2009 cultelor religioase din municipiul
Cluj-Napoca, în vederea continuãrii
lucrãrilor de construcþie ºi renovare, pre-
cum ºi pentru organizarea unor mani-
festãri cultural-religioase, în perioada ian-
uarie-decembrie a.c., dupã cum urmeazã:
ortodox – 1.038.000 de lei; greco-catolic –
100.000 de lei; romano-catolic – 90.000 de
lei;  reformat – 183.000 de lei; unitarian –
31.900 de lei; lutheran – 2.250 de lei; cul-
tul mozaic – 1.050 de lei; alte culte –
73.800 de lei, cu sprijinul Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 22. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Art.1. Se aprobã ca, începând cu
data de 1 ianuarie 2009, valoarea
abonamentelor eliberate gratuit pe

mijloacele de transport în comun, pen-
tru persoanele vârstnice ºi pensionarii
din municipiul Cluj-Napoca, conform
Hotãrârii nr. 715/2007, va fi suportatã
în procent de 40% de cãtre  Municipiul
Cluj-Napoca ºi în procent de 60% de
cãtre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Art.2. Cu data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri îºi înceteazã aplica-
bilitatea Hotãrârea nr.149/2008.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotârârii se încredinþeazã direcþiile din
cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului  ºi R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 222 vvoturi

Art. II Se modificã articolul 4 din
Hotãrârea nr. 504/2005, dupã cum
urmeazã

„Art. 4 – La nivelul Municipiului
Cluj-Napoca, Comisia localã de
ordine publicã este constituitã din:

primar;
ºeful poliþiei locale;
reprezentantul unitãþii de jan-

darmi competente teritorial;
ºeful poliþiei comunitare;
consilierii locali: Lãpuºan Re-

mus, Chira Manuel, Laszlo Attlia, Flo-
rea Ioan Horea, Radu Marin Moisin;

reprezentanþi ai societãþii civile:
Ana Luduºan de la L.A.D.O ºi Iulia
Georgescu de la Pro Democraþia.”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotã-
rârii nr. 504/2005 rãmân neschimbate.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Art.1 Se apobã transmiterea Dc 142C
km 0+000-3+600 din proprietatea pub-
licã a Municipiului Cluj-Napoca ºi admi-
nistrarea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, în proprietatea statului ºi
administrarea Ministerului Transporturi-
lor ºi încadrarea acestuia în actegoria
funcþionalã a drumurilor naþionale, în
vederea realizãrii de cãtre CNADNR S.A.
a activitãþilor de interes naþional în dome-
niul administrãrii drumurilor naþionale

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi 

privind aprobarea avizului de
stabilire a criteriilor 
de analizã în vederea emiterii
de avize de oportunitate 
pentru întocmire Planuri
Urbanistice Zonale 

HOTÃRÂREA 
nr. 128/2009

privind aprobarea suportãrii de
cãtre Municipiul Cluj-Napoca a
procentului de 40% ºi de cãtre
R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a 
procentului de 60% din valoarea
abonamentelor eliberate în
baza Hotãrârii nr. 715/2007

HOTÃRÂREA 
nr. 166/2009

privind modificarea 
art.4 din Hotãrârea nr.
504/2005 (înfiinþarea
Poliþiei comunitare) 

HOTÃRÂREA 
nr. 167/2009privind alocarea sumei de

180.000 lei de la bugetul pe
anul 2009 al Direcþiei de
Asistenþã Socialã, organizatã
ca serviciu public, în subordinea
Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, în vederea 
achiziþionãrii de produse 
alimentare ºi acordarea 
acestora unor categorii de
persoane defavorizate, cu
ocazia sãrbãtorii de Paºte /
Rusalii 2009

HOTÃRÂREA 
nr. 161/2009

privind transmiterea Dc 142C
km 0+000-3+600 din 
proprietatea publicã a
Municipiului Cluj-Napoca ºi
administrarea Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, în 
proprietatea statului ºi 
administrarea Ministerelui
Transporturilor ºi încadrarea
acestuia în categoria funcþionalã
a drumurilor naþionale, în v
ederea realizãrii de cãtre
CNADNR S.A. a activitãþilor de
interes naþional în domeniul
administrãrii drumurilor naþionale

HOTÃRÂREA 
nr. 169/2009

din 24 martie 2009  privind
alocarea sumei de 1.520.000
de lei de la bugetul local pe
anul 2009 cultelor religioase
din municipiul Cluj-Napoca, în
vederea continuãrii lucrãrilor
de construcþie ºi renovare,
precum ºi pentru organizarea
unor manifestãri cultural-reli-
gioase, în perioada ianuarie-
decembrie a.c., cu sprijinul
Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 165/2009
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Art.1. Articolele de mobilier stradal
(gherete, tonete, panouri publicitare
mobile, suporþi etc.), amplasate pe
domeniul public sau privat al statului
fãrã autorizaþie de construire ºi fãrã
achitarea taxelor aferente ocupãrii
terenului, vor fi ridicate de cãtre pro-
prietari în urma somaþiei, în termen de
maxim 24 de ore de la înºtiinþarea pro-
prietarului – în cazul gheretelor ºi
tonetelor ºi, imediat – în cazul celorlalte
articole de mobilier stradal.

Art.2. Gheretele ºi tonetele, la care
nu se desfãºoarã activitate comercialã o
perioadã de timp mai mare de 30 de zile
consecutive, vor fi ridicate de pe dome-
niul public de cãtre proprietari, indifer-
ent dacã taxele aferente ocupãrii terenu-
lui au fost achitate.

Art.3. Mobilierul stradal va fi
întreþinut în mod corespunzãtor, curat
atât în interior cât ºi în exterior, fãrã sã
fie îndoit sau distrus, modificat (prelun-
git cu improvizaþii de tip aripi rabata-
bile, suporþi, acoperit cu prelate sau folii
de plastic etc.). Se interzice depozitarea
de ambalaje în imediata vecinãtate a
mobilierului.

Art.4. Nerespectarea prevederilor
art. 1, 2 ºi 3 constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã cuprinsã între
1.000 – 2.000 lei.

Art.5. ((1) Contravenþiilor stabilite la
art. 4 le sunt aplicabile prevederile
Ordonanþei nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã prin
Legea nr. 180/2002 cu modificãrile ulte-
rioare.

(2) Contravenientul poate achita, în
termen de cel mult 48 de ore de la data
comunicãrii procesului-verbal, jumã-
tate din minimul amenzii stabilite.

Art.6. Rãspunderea pentru contra-
venþiile prevãzute de prezenta hotãrâre
poate fi reþinutã în sarcina persoanelor
fizice sau juridice.

Art.7. În cazul în care proprietarii
mobilierului stradal nu se conformeazã
somaþiilor primite, termenelor stabilite
ºi nu respectã mãsurile dispuse prin
procesele-verbale de constatare a con-
travenþiilor încheiate, mobilierul stradal
va fi ridicat pe cale administrativã de
cãtre societatea desemnatã în vederea
efectuãrii unor astfel de operaþiuni, prin
grija Direcþiei tehnice din cadrul
Primãriei municipiului Cluj-Napoca,
iar cheltuielile aferente vor fi suportate
de cãtre proprietarii mobilierului, con-
form devizului anexã la procesul-verbal
de ridicare.

Art.8. În caz de nerespectare a
prevederilor art. 2, abonamentele de
comerþ stradal, contractele de
închiriere ºi contractele de asociere
încheiate pentru terenul ocupat vor fi
anulate/reziliate prin grija serviciilor de
specialitate din cadrul primãriei, iar
taxele achitate în avans vor fi restituite.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Poliþia comunitarã, Direcþia patrimo-
niul municipiului ºi evidenþa propri-
etãþii, Direcþia tehnicã ºi Direcþia eco-
nomicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Art. 11. Se modificã Hotãrârea nr.
234/2008 (aprobarea desemnãrii ca
reprezentant al Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca în Consi-
liul de Administraþie al noii societãþi
SC Lomb SA, a d-lui Dan-Tudor
Lazãr), în sensul înlocuirii d-lui Dan-
Tudor Lazãr, cu d-l Inceu Adrian
Mihai, economist, lector în cadrul
UBB Cluj-Napoca, Facultatea de
ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afa-
cerilor.

Art. 22. Celelalte prevederi ale
hotãrârii rãmân neschimbate.

Art. 33. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 222 vvoturi,

prin vvot ssecret

Art.unic. Se conferã titlul de
“Cetãþean de onoare al municipiului
Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr.
Emil Burzo. 
Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 225 vvoturi,

prin vvot ssecret

Art. uunic. Se conferã titlul de “Ce-
tãþean de onoare al municipiului Cluj-
Napoca” domnului Claudiu Rusu
(Suedia). 
Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 225 vvoturi,

prin vvot ssecret

Art.1. Se aprobã alocarea sumei de
4.000.000 lei de la bugetul local pe anul
2009, cap.51.02.20, pentru efectuarea
de reparaþii, construcþii ºi achiz-
iþionarea de aparaturã medicalã la spi-
talele clujene, conform anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre,
cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia teh-
nicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

ANEXA 
la HHotãrârea nnr. 2203/2009 pprivind

sumele dde bbani aalocate ccãtre sspitale
pentru ffinanþare nnerambursabilã îîn
2009

Spitalul clinic judeþean de urgenþã
– 2.600.000 lei

Chirurgie I – 400 000 lei
Direcþie – 100.000 lei
Medicalã II – 100.000 lei
Clinica ORL – 100.000 lei

Clinica maxilo-facialã I –
150.000 lei

Clinica maxilo-facialã II –
150.000 lei

Medicalã I – 100.000 lei
Clinica diabet – 150.000 lei
Clãdire palat – 100.000 lei
UPU – 50.000 lei
Anatomie patologicã – 100.000

lei
Clinica obstetricã,ginecologie –

300.000 lei
Oftalmologie – 100.000 lei
Neurochirurgie – 400.000 lei
Neonatologie – 300.000 lei

Institutul clinic de urologie ºi
transplant renal – 150.000 lei

Clinica psihiatrie pediatricã –
100.000 lei

Institutul inimii ,,N. Stãncioiu” –
400.000 lei

Spitalul clinic de urgenþã
,,O.FODOR” - Secþia chirurgie I –
200.000 lei

Spitalul clinic de pneumoftiziolo-
gie ,,LEON DANIELLO” – 150.000
lei

Institutul oncologic ,,Prof.Dr.ION
CHIRICUÞÃ’’ – 200.000 lei

Spitalul clinic de recuperare –
200.000 lei

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
4.400.000 de lei de la bugetul local pe anul
2009, cap. 51.02.20, Regiei Autonome de
Transport Urban Cãlãtori Cluj-Napoca în
vederea acordãrii subvenþiei pe mijloacele
de transport în comun studenþilor posesori
ai unuia dintre cele patru carduri: Stud-
Card, ISIC Student, Euro<26 Student ºi
OMNIPASS, în perioada ianuarie-decem-
brie a.c., cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Art. 22. Abonamentul subvenþionat se
acordã doar pentru studenþii la cursurile
de zi ale unei universitãþi acreditate din
centrul universitar Cluj-Napoca prin
prezentarea carnetului de student vizat la
zi ºi a unuia din cele patru carduri
menþionate. Cele patru carduri vor avea
inscripþionate logo-ul Primãriei ºi
Consiliului local Cluj-Napoca, modelul
acestuia fiind avizat în mod obligatoriu de
Direcþia Comunicare ºi Relaþii Publice.

Art. 33. Regia Autonomã de Transport
Urban Cãlãtori Cluj-Napoca va face
demersurile necesare pe lângã unitãþile de
învãþãmânt superior pentru verificarea
realitãþii datelor ºcolare prezentate de stu-
denþi la eliberarea abonamentului.

Art. 44. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Comu-
nicare ºi relaþii publice ºi Direcþia eco-
nomicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
30.000 de lei de la bugetul local pe anul
2009, Cap. 51.02.20, pentru trans-
portul elevilor din Colonia Sopor la
ºcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1
ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Art. 22. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
comunicare ºi relaþii publice ºi Direcþia
economicã. 

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art.I. Se completeaza art. 1. din
Hotararea nr. 715/2007, in sensul
adaugarii unui nou alineat, cu urmã-
torul cuprins:

Art. 11. alin. 2. Pentru persoanele
cuprinse in alineatul precedent, ale
caror venituri lunare sau cuantu-
muri inregistrate pe cuponul de
pensie la rubrica Total drepturi, sunt
cuprinse intre 1301 lei si 1500 lei,
gratuitatea se acorda pe o singura
linie.

privind reglementarea 
activitãþii de comerþ
stradal, desfãºuratã la
gherete, tonete, panouri
publicitare mobile, suporþi etc.

HOTÃRÂREA 
nr. 170/2009

privind conferirea titlului 
de “Cetãþean de onoare al
municipiului Cluj-Napoca”
domnului prof. univ.
dr. Emil Burzo

HOTÃRÂREA 
nr. 173/2009

privind conferirea titlului 
de “Cetãþean de onoare 
al municipiului Cluj-Napoca”
domnului Claudiu Rusu
(Suedia)

HOTÃRÂREA 
nr. 174/2009

privind alocarea sumei de
4.000.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009 pentru
efectuarea de reparaþii, 
construcþii ºi achiziþionarea
de aparaturã medicalã la 
spitalele clujene, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca 

HOTÃRÂREA 
nr. 203/2009

privind modificare Hotãrârii
nr. 234/2008 (aprobarea
desemnãrii ca reprezentant
al Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca în
Consiliul de Administraþie al
noii societãþi SC Lomb SA 
a d-lui Dan-Tudor Lazar)

HOTÃRÂREA 
nr. 172/2009

privind alocarea sumei de
30.000 de lei de la bugetul
local pe anul 2009 pentru
transportul elevilor din
Colonia Sopor la ºcolile din
Cluj-Napoca, în perioada 1
ianuarie-31 decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 198/2009

privind completarea art. 1 
din Hotararea nr. 715/2007
(acordarea gratuitatii 
transportului urban pe
mijloacele de transport in
comun pentru persoanele
varstnice si pensionarii din
municipiul Cluj-Napoca)

HOTÃRÂREA 
nr. 195/2009

privind alocarea sumei de
4.400.000 de lei de la bugetul
local pe anul 2009 Regiei
Autonome de Transport
Urban Cãlãtori Cluj-Napoca în
vederea acordãrii subvenþiei
pe mijloacele de transport în
comun studenþilor posesori ai
unuia dintre cele patru 
carduri: Stud-Card, ISIC
Student, Euro<26 Student ºi
OMNIPASS, în perioada 
ianuarie-decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local 
al municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 197/2009
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Art. III. Cu indeplinirea preveder-
ilor hotararii se incredinteaza Directia
economica si RATUC Cluj-Napoca.

Hotãrãrea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
2.964.000 lei de la bugetul local pe anul
2009, cap.51.02.20, structurilor spor-
tive, în vederea susþinerii activitãþii
competiþionale, în perioada ianuarie-
decembrie 2009, cu sprijinul Con-
siliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 

Art. 22. Se aprobã repartizarea su-
mei alocate conform anexei, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 33. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
economicã ºi Direcþia comunicare ºi
relaþii publice.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

ANEXÃ
la HHotãrârea 1199/7 aaprilie 22009 ccu

repartizarea ssumei dde 22.964.000 llei dde
la bbugetul llocal ppe aanul 22009, îîn vve-
derea ssusþinerii aactivitãþii ccompe-
tiþionale aa sstructurilor ssportive ddin
municipiul CCluj-NNapoca:

C.S. „Universitatea” – 1.150.000
lei:

- atletism: 70.000 lei
- baschet feminin: 135.000 lei
- handbal feminin: 180.000 lei
- handbal masculin: 180.000 lei
- rugby: 300.000 lei
- volei masculin: 145.000 lei
- culturism: 25.000 lei
- judo: 80.000 lei
- scrable: 10.000 lei
- tenis: 25.000 lei

C.S. Universitatea-Mobitelco –
360.000 lei;

C.S. Universitar Politehnica –
140.000 lei;

C.S. Municipal – 344.000 lei;
CSS Viitorul – 230.000 lei;
C.S. Voinþa – 96.000 lei;
C.S. Liceul cu Program Sportiv

– 96.000 lei;
C.F.F. Clujana – 84.000 lei;
C.S. Pro Volei Junior – 5.000 lei;
C.S. GENS – 75.000 lei;
C.S. LAMONT – 40.000 lei;
C.S. Fotbal Tenis Rãzvan – 4.000

lei;
C.S. Fotbal Tenis Nord-Vest –

4.000 lei;
C.S. Tehnofrig – 4.000 lei;
C.S. PH-Baschet – 12.000 lei;
C.S. CFR – 46.000 lei;
C.S. Jandarmul – 5.000 lei;
C.S. Poli-Karate – 5.000 lei;
C.S. UMF – 6.000 lei;
C.S. Motorhome – 10.000 lei;
C.S. Danny Ungur – 10.000 lei;
C.S. Savu Racing – 10.000 lei;
C.S. BMP Motorsportz – 15.000

lei;

C.S. Olimpia – 9.000 lei;
Direcþia pentru Sport a Judeþu-

lui Cluj – 200.000 lei pentru eveni-
mentele Raliul Clujului, Gala sportu-
lui clujean, Romanian Tenis Open, Liga
Campionilor–judo, Trofeul Carpaþi;

C.S. Hobby Bike – 4.000 lei.

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
138.000 lei de la bugetul local pe anul
2009, Cap. 51.02.20, în vederea asigurãrii
alimentaþiei pentru sportivi, în hranã sau
alimente, la Cantina de ajutor social a
Primãriei municipiului Cluj-Napoca, în
perioada ianuarie-decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al municipiu-
lui Cluj-Napoca, dupã cum urmeazã: 

1. C. S. Municipal – 108.000 lei;
2. C.S. CFR – 30.000 lei.
Art. 22. Cu îndeplinirea prevederilor

hotãrârii se încredinþeazã Direcþia eco-
nomicã ºi Direcþia comunicare ºi relaþii
publice.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art.1. Se aprobã alocarea sumei de
400.000 lei de la bugetul local pe anul
2009, Cap.51.02.20, în vederea asigurãrii
alimentaþiei pentru sportivi, în hranã la
cantine sau alimente, în perioada ianuar-
ie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliu-
lui local al municipiului Cluj-Napoca,
dupã cum urmeazã: 

C.S Universitatea – 120.000 lei;
CSS Viitorul – 78.000 lei;
C.S. Voinþa – 41.000 lei;
C.S. Liceul cu Program Sportiv –

55.000 lei;
C.S. U Politehnica – 21.000 lei;
CFF Clujana – 21.000 lei;
C.S. Gens – 44.000 lei;
C.S. PH Baschet – 10.000 lei;
C.S. Lamont – 10.000 lei. 

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia comu-
nicare ºi relaþii publice ºi Direcþia eco-
nomicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art. 11.Se aprobã participarea Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca la majo-
rarea capitalului social al SCS FCM
„Universitatea” Cluj S.A, în sumã de
2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009,
pentru perioada ianuarie–decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia eco-
nomicã ºi Direcþia comunicare ºi relaþii pub-
lice. 

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Art. 11. Se aprobã alocarea sumei de
1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009,
pentru SCS FC CFR-1907 S.A., în vederea
susþinerii activitãþii competiþionale, în perioada
ianuarie–decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia economicã ºi
Direcþia comunicare ºi relaþii publice.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 223 vvoturi

Art. 11. Se aprobã Regulamentul de organi-
zare ºi funcþionare a activitãþii de voluntariat în
cadrul Primãriei municipiului Cluj-Napoca ºi al
Serviciilor publice din subordinea Consiliului lo-
cal al municipiului Cluj-Napoca, conform anex-
ei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevederilor prezen-
tei hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Realþii
comunitare ºi turism ºi Serviciul resurse umane.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu  226  vvoturi

REGULAMENT privind organizarea ºi
funcþionarea activitãþii de VOLUNTARIAT în
cadrul Primãrieimunicipiului Cluj-Napoca ºi al
Serviciilor publice din subordinea Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca

Art.1 Prezentul regulament reglementeazã
participarea persoanelor fizice la acþiuni de vol-
untariat, organizate de Primãria municipiului
Cluj-Napoca ºi de cãtre serviciile publice din
subordinea Consiliului local al  municipiului
Cluj-Napoca, fãrã scop lucrativ.

Art.2 Voluntariatul este activitatea de interes
public desfãºuratã de o persoanã fizicã în folosul
Primãriei municipiului Cluj-Napoca ºi al ser-
viciilor publice din subordinea Consiliului local
al  municipiului Cluj-Napoca, fãrã a beneficia
de o cotraprestaþie materialã, în unul din urmã-
toarele domenii:

I. DDomeniul: protecþia mediului ºi igien-
izare (la nivelul municipiului Cluj-Napoca):

- parcarea autovehiculelor pe spaþii verzi;
- depozitãri ilegale de deºeuri menajere, in-

dustriale, agricole, materiale refolosibile, pre-
cum ºi orice tip de deºeuri;

- vehicule fãrã stãpân sau abandonate pe te-
renuri aparþinând domeniului public sau privat
al statului;

- murdãrirea carosabilului de cãtre autove-
hicule care ies cu roþile necurãþate de pe ºantiere;

- desfiinþarea sau deteriorarea, totalã sau
parþialã a amenajãrilor ce aparþin domeniului
public sau privat al municipiului (trotuare, strãzi,
zone verzi, puncte gospodãreºti, locuri de joacã
pentru copii etc.);

- amplasarea neautorizatã a rampelor de
gunoi.

Obligaþii sspecifice:
- identificarea contravenþiilor prezentate

mai sus ºi încercarea identificãrii persoanelor
care sãvârºesc contravenþii;

- comunicarea acestora inspectorilor din
cadrul serviciului;

II. DDomeniul: activitãþi comerciale - infor-
marea Serviciului inspecþie comercialã cu
privire la:

- desfãºurarea de activitãþi comerciale în alte
locuri decât cele autorizate (pe stradã);

- curãþenia din pieþe ºi alte locuri publice
destinate activitãþilor comerciale;

- urmãrirea activitãþii de afiºaj neautorizat;
- activitãþi ilegale de transport persoane. 
III. DDomeniul: trafic rutier - informarea

Serviciului trafic rutier cu privire la:
- identificarea obstacolelor care îngreunea-

zã traficul rutier ºi pietonal în zonele aglomerate;
- autovehicule staþionate neregulamentar;
- indicatoare rutiere deteriorate/lipsã, mar-

caje ºterse;
- depistarea obstacolelor de pe carosabil sau

trotuar care pot pune în pericol participanþii la
trafic (capace canal lipsã/deteriorate, asfalt degra-
dat, lipsã borduri).

IV. DDomeniul:ordine ºi siguranþã publicã -
informarea Serviciului ordine ºi siguranþã pub-
licã cu privire la:

- prezenþa în locurilor publice a per-
soanelor care apeleazã la mila trecãtorilor;

- circulaþia cãruþelor pe raza municipiului;
- prezenþa taberelor de rromi;
- plimbarea animalelor de companie, în alte

locuri decât cele amenajate;
- prezenþa gãºtilor de cartier;
- distrugerile de pe domeniul public;
- parcãri neregulamentare.
V. DDomeniul: turism, culturã, informare

pentru investitori (prin Biroul de Informare
pentru investitori):

- campanii de promovare turisticã (dis-
tribuirea de fluturaºi, pliante etc.);

- organizarea de evenimente în funcþie de
proiectele care se deruleazã la un moment dat
(activitãþi de biroticã ºi secretariat etc.);

- traduceri în limbile: englezã, francezã,
germanã, italianã, spaniolã, maghiarã etc.

VI. DDomeniul: tehnic, spaþii verzi:
- campanii de plantare masive de arbori ºi

arbuºti;

- organizarea de concursuri pentru identi-
ficarea de soluþii pentru noi amenajãri peisagis-
tice;

- organizarea de campanii de conºtientizare
asupra efectelor negative privind distrugerea
arborilor ºi a mediului;

- valorificarea unor terenuri degradate ºi
redarea acestora ca zone verzi ºi parcuri.

Pentru activitãþile specifice la cele din agri-
culturã/horticulturã, sunt necesare cunoºtinþe
minimale privind tehnologiile de plantare
arbori ºi arbuºti

VII. DDomeniul: tehnic, administrare cãi
publice:

- verificarea pe teren a gropilor apãrute în
sistemul rutier;

- verificarea trotuarelor degradate datorate
parcãrii maºinilor ºi a construcþiilor adiacente în
execuþie.

VIII. DDomeniul: tehnic, evidenþã parcãri:
- identificarea de noi amplasamente

privind parcãrile;
- marcarea parcajelor;
- verificarea abonaþilor privind ocuparea

corectã a locurilor de parcare.
IX. DDomeniul: ttehnic:
- verificarea pe teren a funcþionalitãþii sis-

temului de iluminat public;
- verificarea stãrii de curãþenie a carosabilu-

lui ºi trotuarelor;
- verificarea stãrii de curãþenie a punctelor

gospodãreºti;
- verificarea gradului de curãþenie ºi igien-

izare a Canalului Morii ºi a pârâurilor din
municipiul Cluj-Napoca.

X. AAlte ddomenii
Art.3 Voluntariatul se desfãºoarã pe  baza

unui contract în formã scrisã între  Primãria
municipiului Cluj-Napoca (prin Serviciul
resurse umane) ca organizaþie gazdã ºi voluntar,
în condiþiile de libertate contractualã a pãrþilor ºi
cu respectarea prevederilor Legii 195/2001-legea
voluntariatului.

Art.4 Activitãþile de voluntariat se desfãºoarã
sub directa îndrumare ºi supraveghere a ºefului
compartimentului de muncã din domeniul
prevãzut la art.2.

Art.5 Selecþia ºi recrutarea voluntarilor se va
face de cãtre Serviciul relaþii comunitare ºi turism
ºi Serviciul resurse umane, pe baza unui interviu
– având la bazã cererea scrisã a voluntarilor. 

Art.6 Coordonarea activitãþii voluntarilor
precum ºi preluarea informaþiilor transmise de
cãtre aceºtia ºi predarea spre rezolvare comparti-
mentelor de muncã competente se face de cãtre
Direcþia Relaþii comunitare ºi turism.

Periodic, Direcþia Relaþii comunitare ºi tur-
ism va prezenta primarului municipiului Cluj-
Napoca informãri cu privire la activitãþile
desfãºurate de voluntari, eficienþa muncii aces-
tora, inclusiv propunerea de îmbunãtãþire a
activitãþii de voluntariat.  

Art.7 Programul de acþiune comunitar
,,Tineret” se desfãºoarã în conformitate cu dis-
poziþiile cuprinse în art. 7 din Legea 195/2001-
în baza unui contract de voluntariat, care are o
duratã limitatã la maximum 12 luni.

Art.8 Organizaþia gazdã - Primãria
municipiului Cluj-Napoca - va pãstra un reg-
istru de evidenþã a voluntarilor (la Serviciul
resurse umane), a duratei ºi a tipului activitãþii
desfãºurate de aceºtia.

La terminarea perioadei de voluntariat,
organizaþia gazdã va elibera un certificat nominal
care sã recunoascã prestarea activitãþii de volun-
tar precum ºi aptitudinile dobândite.

Art.9 În anexa nr.1 la prezentul
Regulament de organizare ºi funcþionare este
redactat modelul de contract de voluntariat în
care sunt stipulate, drepturile ºi obligaþiile volun-
tarului-minime obligatorii.

Colectivul de lucru:
Radu-Marin Moisin
Minodora Fritea
Virgil Poruþiu
Iosif Madru
Raimonda Boian 

privind alocarea sumei de
2.964.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009 structurilor
sportive, în vederea susþinerii
activitãþii competiþionale, în
perioada ianuarie-decembrie
2009, cu sprijinul Consiliului
local al municipiului 
Cluj-Napoca.

HOTÃRÂREA 
nr. 199/2009

privind alocarea sumei de
400.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009, în vederea
asigurãrii alimentaþiei pentru
sportivi, în hranã la cantine
sau alimente, în perioada 
ianuarie-decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 202/2009

privind alocarea sumei de
1.000.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009, pentru
SCS FC CFR-1907 SA, în
vederea susþinerii activitãþii
competiþionale, în perioada
ianuarie–decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 200/2009

privind aprobarea
Regulamentului de organi-
zare ºi funcþionare a activi-
tãþii de VOLUNTARIAT în
cadrul Primãriei municipiului
Cluj-Napoca ºi al Serviciilor
publice din subordinea
Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca 

HOTÃRÂREA 
nr. 193/2009

privind alocarea sumei de
2.000.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009, în 
vederea majorãrii capitalului
social al SCS FCM
„Universitatea” Cluj S.A.,
pentru perioada
ianuarie–decembrie a.c, cu
sprijinul Consiliului local 
al municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 164/2009

privind alocarea sumei de
138.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009, în vederea
asigurãrii alimentaþiei 
pentru sportivi, în hranã sau
alimente, la Cantina de ajutor
social a Primãriei municipiului
Cluj-Napoca, în perioada 
ianuarie-decembrie a.c., cu
sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 201/2009
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Bani europeni pentru 
formarea profesionalã

Schema de ajutor de stat pentru for-
mare profesionalã generalã ºi specificã
intitulatã „Bani pentru formarea profe-
sionalã” acordã ajutor pentru acoperirea
costurilor programelor de mentorat pen-
tru tinerii angajaþi, pentru acoperirea cos-
turilor cu formarea profesionalã (califi-
care/recalificare) a angajaþilor proprii, pre-
cum ºi pentru acoperirea costurilor cu
formarea profesionalã (specializare/ per-
fecþionare) a angajaþilor proprii.

Obiectivele generale ale acestei
scheme sunt: îmbunãtãþirea tranzacþiei de
la ºcoalã la viaþa activã, dezvoltarea capac-
itãþii înterprinderilor de a sprijini creºterea
nivelului de calificare al angajaþilor,
creºterea nivelului de calificare a anga-
jaþilor, creºterea nivelului de perfec-
þionare, respectiv specializare al anga-
jaþilor, îmbunãtãþirea accesului ºi par-
ticipãrii la formare profesionalã continuã.

Întreprinderile mici, mijlocii ºi mari,
în mod individual, pot depune cereri de
finanþare în cadrul acestei scheme în cali-

tate de solicitanþi care desfãºoarã proiecte
finanþate ai cãrei angajaþi participã la pro-
grame de formare profesionalã continuã.
Grupuri þintã pentru proiecte pot fi anga-
jaþii proprii ai întreprinderii solicitante
care sunt tineri absolvenþi în prima etapã a
primului loc de muncã relevant, person-
alul din întreprinderi cu atribuþii de men-
tori pentru tinerii absolvenþi.

Pot fi finanþate activitãþi care vizeazã
asistenþa tinerilor absolvenþi ai pro-
gramelor de educaþie ºi formare profe-
sionalã iniþialã, sprijin pentru actu-
alizarea strategiilor/planurilor de dez-
voltare a resurselor umane din înter-
prinderile solicitante, formarea profe-
sionalã continuã, sprijin pentru partici-
parea angajaþilor la programe de califi-
care/ recalificare.

Proiectele depuse în cadrul schemei
de ajutor de stat pentru formarea profe-
sionalã generalã ºi specificã vor avea o
duratã maximã de implementare de 2 ani.

Valoarea minimã a unei cereri de aju-
tor reprezintã echivalentul în lei a 10.000
Euro iar valoarea maximã este de
2.000.000 Euro pentru o întreprindere

pentru 2 ani consecutivi începînd de la
acordarea primului ajutor.

Cheltuieli eligibile pentru proiect tre-
buie sã cuprindã costurile pentru person-
alul formator ºi pentru cursanþi. La aces-
tea se mai adaugã cheltuieli curente cum
ar fi materiale ºi materii prime direct
legate de proiect. Intensitatea ajutorului
de stat nu poate depãºi 25% din costurile
eligibile pentru formarea specificã, res-
pectiv 60% din costurile eligibile pentru
formarea generalã.

Data limitã a depunerii solicitãrii de
finanþare este de 30 octombrie 2009, ora
16, exclusiv electronic, prin sistemul
informatic Actionweb disponibil pe pagi-
na de internet www.fseromania.ro 

Bani europeni 
pentru completarea echipei

Schema de ajutor de stat pentru ocu-
parea forþei de muncã intitulatã „Bani
pentru completarea echipei” acordã ajutor
pentru acoperirea costurilor salariale a
persoanelor nou încadrate ºi ajutor pentru
acoperirea costurilor salariale ale per-
soanelor din mediul rural nou încadrate.

Obiectivul general al acestei scheme
este creºterea ocupãrii forþei de muncã,
prin facilitarea integrãrii pe piaþa muncii a
lucrãtorilor defavorizaþi, a lucrãtorilor
extrem de defavorizaþi si cu handicap,
respectiv atragerea si menþinerea acestora
pe piaþa muncii.

Întreprinderile mici, mijlocii ºi mari,
în mod individual pot depune cereri de
finanþare în cadrul acestei scheme în cali-
tate de solicitanþi care desfãºoarã proiecte
finanþate care angajeazã lucrãtorii defa-
vorizaþi, lucrãtorii extrem de defavorizaþi
ºi/sau lucrãtorii cu handicap.

Activitãþile eligibile sunt cele ce
vizeazã încadrarea în muncã a lucrãtorilor
defavorizaþi, a lucrãtorilor extrem de defa-
vorizaþi ºi a lucrãtorilor cu handicap.

Valoarea minimã a unei cereri de aju-
tor reprezintã echivalentul în lei a 10.000
Euro, iar valoarea maximã este de
2.000.000 Euro pentru o întreprindere
pentru 2 ani consecutivi începînd de la
acordarea primului ajutor.

Proiectele depuse în cadrul schemei
de ajutor de stat pentru ocuparea forþei de

muncã nu va depãºi 3 ani pentru imple-
mentare.

Intensitatea ajutorului de stat nu
depãºeºte 50% din costurile eligibile, cu
excepþia costurilor generate de încadrarea
în muncã a lucrãtorilor cu handicap, în
acest ultim caz intensitatea ajutorului
putând ajunge la 100% din costurile eligi-
bile. Cheltuielile eligibile sunt reprezen-
tate de cheltuieli salariale ºi costurile
suplimentare generate de încadrarea în
muncã a lucrãtorilor cu handicap, alte
cheltuieli suplimentare în valoare maximã
de 5%.

Data limitã a depunerii solicitãrii de
finanþare este de 30 octombrie 2009, ora
16, exclusiv electronic prin sistemul
informatic Actionweb disponibil pe pagi-
na de internet www.fseromania.ro 

Bani europeni pentru sãnãtatea 
ºi siguranþa salariaþilor!

O schemã de minimis a fost inclusã
în cadrul Programului Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritarã 3 „Creºterea adaptabilitãþii
lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, Dome-
niul Major de Intervenþie 3.2 “Formare ºi
sprijin pentru întreprinderi pentru pro-
movarea adaptabilitãþii”.

Ce presupune o schemã de minimis?
Ajutorul de tip minimis este un ajutor din
partea statului membru UE cu privire la
investiþii, informare ºi formarea anga-
jaþilor în domeniul normelor de protecþie
ºi sãnãtate la locul de muncã.

Obiectivul prezentei scheme îl con-
stituie cresterea calitãþii angajãrii ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã prin
asigurarea securitãþii si protecþiei sãnãtãþii
la locul de muncã, prevenirea riscurilor
profesionale, informarea si instruirea
lucrãtorilor în domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã, precum ºi asigurarea
cadrului organizatoric ºi a mijloacelor
necesare securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã.

Întreprinderile mici, mijlocii ºi mari,
în mod individual pot depune cereri de
finanþare în cadrul acestei scheme de
minimis în calitate de solicitanþi care
desfãºoarã proiecte finanþate. Grupul þintã
eligibil îl reprezintã angajaþii proprii ai
înterprinderii solicitante.

Activitãþile eligibile sunt cele care
vizeazã asigurarea sãnãtãþii ºi securitãþii la
locul de muncã, prevenirea bolilor profe-
sionale, informarea ºi instruirea lucrãto-
rilor în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã, asigurarea cadrului organizatoric
ºi a mijlocelor necesare securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã.

Valoarea minimã a unei cereri de
finanþare este de 10.000 euro (echivalen-
tul în lei), fãrã a se depãºi valoarea maximã
a ajutorului acordat prin aceastã schemã
de 200.000 de Euro (echivalentul în lei),
respectiv 100.000 Euro dacã firma
activeazã în sectorul transporturilor), pe
durata a 3 (trei) exerciþii fiscale.

În cadrul prezentei scheme, ajutorul
de minimis se va acorda sub formã de
finanþare nerambursabilã, eºalonat, pe
etape de implementare a proiectului.
Pentru a beneficia de finanþare neram-
bursabilã în cadrul acestei scheme, benefi-
ciarul va da o declaraþie privind ajutoarele
de minimis primite în acel an fiscal ºi în
ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale stat-
ului sau ale autoritãþilor locale, fie din surse
comunitare).Proiectele depuse în cadrul
schemei de ajutor de minimis vor avea o
duratã maximã de implementare de 2 ani.

Cheltuielile eligibile pentru proiect
trebuie sã cuprindã costurile pentru per-
sonalul formator ºi pentru cursanþi. La
acestea se mai adaugã cheltuieli curente
cum ar fi materiale ºi materii prime direct
legate de proiect.

Data limitã a depunerii solicitãrii de
finanþare este de 30 octombrie 2009, ora
16, exclusiv electronic prin sistemul
informatic Actionweb disponibil pe pagi-
na de internet www.fseromania.ro 

Informaþii ssuplimentare ppot ffi
obþinute dde lla AAutoritatea dde
Management aa PProgramului OOperaþional
Sectorial DDezvoltarea RResurselor
Umane:

Adresã: CCalea PPlevnei, NNumãrul
46-448, SSector 11, ccod 0010233, BBucureºti

Telefon: ((+40 221) 3315 002 001;
(+40 221) 3315 002 007; ((+40 221) 3315 002 008;
(+40 221) 3315 002 114; ((+40 221) 3315 002 330

Fax: ((+40 221) 3315 002 006; ((+40
21) 3315 002 007

E-mmail: pposdru@fseromania.ro 
Site: wwww.fseromania.ro 

GRANTURI DESTINATE IMM-URILOR

Comisia Europeanã a lansat o nouã ediþie
a evenimentului „Primãvara europeanã”, o
campanie anualã care încurajeazã ºcolile sã
organizeze manifestãri care stimuleazã dezba-
terile pe teme europene. 

Campania „Primãvara europeanã” oferã
astfel un cadru adecvat pentru a stimula dez-
baterile pe tema creativitãþii ºi inovaþiei, anul
2009 fiind declarat la nivel european drept
„Anul European al Creativitãþii ºi Inovaþiei”.
În acest context, ºcolile care doresc sã participe
la aceastã campanie lansatã la nivel european
sunt încurajate ca prin dezbaterile pe care le
organizeazã sã reflecteze la orientarea strate-
gicã a UE în deceniul 2010-2020 ºi la aspectele
„informaþionale” ale strategiei de la Lisabona.

Aceastã campanie orientatã pe derularea
de dezbateri pe teme europene ºi intitulatã
sugestiv „Primãvara europeanã” îºi propune
sã dezvolte în rândul participanþilor
cunoºtinþele despre Uniunea Europeanã,
despre mecanismul instituþiilor sale, având ca
obiect stabilirea unui dialog între elevi, cadre
didactice ºi actori ai Uniunii Europene. Acest
proiect permite tinerilor sã perceapã problem-

aticile europene de o manierã interactivã ºi sã
le integreze în programa lor ºcolarã.

În acest an, campania „Primãvara
Europeanã” se va desfãºura între 25 martie ºi
9 mai 2009. Campania este deschisã tuturor
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar,
tuturor nivelurilor de învãþãmânt, de la cel
preºcolar la cel liceal ºi profesional. Graþie
popularitãþii de care se bucurã, campania
„Primãvara Europeanã”, aflatã la a ºaptea
ediþie, se alãturã Anului European al
Creativitãþii ºi Inovaþiei (AECI), în sprijinul
creºterii interesului ºcolilor faþã de creativi-
tate ºi inovaþie, nu doar prin proiecte
naþionale, ci ºi prin activitãþi care implicã dez-
bateri pe teme europene organizate la nivel
local.

Activitãþile propuse de „Primãvara
Europeanã” pot contribui la încurajarea spiri-
tului inventiv in programa ºcolarã, inspirând
noi abordari în procesul european de învãþare-
predare. Campania susþine motivaþia ºi spirit-
ul de iniþiativã, încurajând totodatã abordarea
provocãrilor europene dintr-o nouã perspec-
tivã.

ªcolile pot organiza pentru elevi cu spri-
jinul a douã portaluri educaþionale dedicate
acestei campanii de cãtre Comisia Europeanã,
http://www.springday2009.net - PORTA-
LUL EUROPEAN SPRING DAY FOR
EUROPE 2009 ºi http://create2009.europa.eu
- PORTALUL ANULUI EUROPEAN
AL CREATIVITÃÞII ªI INOVAÞIEI, activ-
itãþi dedicate acestei campanii precum:
“Interpreteaza rolul unui inventator”,
“Ilustreazã un cântec tradiþional”, a unor con-
cursuri precum: “Filmul meu despre “Primã-
vara europeanã”, “Concepe un pliant pentru
Europa”, “Cea mai bunã idee pentru Eu-
ropa”, întâlniri de dezbatere a temelor
europene actuale cu personalitãþi publice,
sesiuni de dezbateri online axate pe creativitate
ºi inovaþie, jocuri didactice: “Decide pentru
Europa” etc.

„Primãvara Europeanã” 2009/Spring Day 2009 Competiþie internaþionalã 
de ceramicã, Limoges, 2010

Cu ocazia expoziþiei care va avea loc
în anul 2010 în oraºul de tradiþie al
porþelanului-Limoges (Franþa), munici-
palitatea clujeanã promoveazã oportuni-
tatea de participare la competiþia de la
nivel internaþional lansatã de Primãria
din Limoges. Colaborarea cu municipal-
itatea din Limoges are loc în contextul
proiectului UNIC (Urban Network for
Innovation in Ceramics), care vizeazã
revigorarea industriei ceramice. 

Concursul este destinat artiºtilor
ceramiºti ºi designerilor din toate þãrile,
fãrã limitã de vârstã, ºi are ca scop promo-
varea creaþiei ºi inovaþiei care e in special
specificã porþelanului de Limoges.

Regulile concursului ºi formularul
de participare sunt disponibile la adresa
web www.ville-limoges.fr

Premierea va avea loc în anul 2010,
cu ocazia organizãrii expoziþiei în Li-
moges, iar premiile oferite de munici-

palitatea din oraºul Limoges sunt sub-
stanþiale respectiv premiul I 10.000 euro,
premiul al II-doilea 5.000 euro, premiul
al III-lea 3000 euro.

Termenul limitã pentru înscrierea în
competiþia internaþionalã de la Limoges
este 12 iunie 2009.

Primãria municipiului Cluj-Napoca
ureazã mult succes viitorilor concurenþi
din perspectiva participãrii la o com-
petiþie internaþionalã cu ºanse de a-ºi
promova creaþia artisticã la înalt nivel. 



Uniunea Scriitorilor din România,
Filiala Cluj, a lansat cu prilejul Cen-
tenarului Societãþii Scriitorilor Ro-
mâni un volum de texte aparþinând
scriitorilor clujeni, intitulat „Clujul
din cuvinte”, o antologie ilustratã, alcã-
tuitã de scriitoarea Irina Petraº.

IRINA PETRAª
Ardeleancã fiind, cu rãdãcini în

Maramureº ºi Sibiu, la noi ºi acasã
înseamnã pentru mine locuri înconju-
rate de pãduri ºi dealuri. Doar aici
conºtiinþa îmi e împãcatã cu locul pe
care îl ocupã. Viaþa locuibilã înseamnã
o relaþie armonioasã a lãuntrului cu
exteriorul. ªtiu, desigur, cã nu am cum
„cãdea” din lume, dar ºtiu la fel de bine
în ce ungher al ei vreau sã fiu. Clujul
îmi fusese, încã din copilãrie, firesc,
fãrã vorbe ºi declaraþii anume, locul
destinal. Era locul „meu” din cânte-
cele-poveºti ale mamei ºi se mai afla ºi
pe malul Someºului, o apã „a mea”,
cãci curgea încãrcatã de poveºtile tatei:
se nãscuse ºi copilãrise pe malul ei/lui,
lângã Baia Mare. 

Sunt, aici, o „veneticã”. Am venit,
adicã, la Cluj abia în 1965, la facultate,
dupã o copilãrie prelungã, plinã de
arome ºi cu un gust dulce-acriºor,
petrecutã la Agnita, un târg senin în
care românii ºi saºii gãsiserã modul de
convieþuire ideal. Învãþaserã unii de la
alþii cã fericirea poate fi atinsã, de pildã,
în preajma unui ram þâºnit din piatrã
golaºã arsã de soare nu departe de un
fir de apã (cãci bine s-a spus: orice
izvor este simbolul unei speranþe). În
târgul meu un pic anacronic, erau pre-
þuite, am spus-o deja, toate lucrurile
simple. Cu o dozã de inflexibilitate
împrumutatã, parcã, de la costumul în
alb-negru purtat ºi de mama mamei
mele, asemeni tuturor þãranilor din
împrejurimile Sibiului. 

Mai întâi ºi mai întâi, Clujul a fost
pentru mine un cuvânt plin de taine,
„oprit” ºi primejdios, dar ºi foarte cald,
promiþând niºte lucruri nemaipomenite
dacã îl ºtiai îmblânzi. Mama ne cânta

uneori, serile, „Clujule, mãi Clujule...”
ºi „Lung e drumul Clujului...”, cântece
interzise atunci, când eu nu aveam mai
mult de 4-5 ani. ªtiam cã nu trebuie sã
afle nimeni cã ni le cânta. Nu ºtiam ce e
acela „cluj”, însã numele avea un foºnet

molatec de catifea viºinie ºi un gust de
marþipan. Îl rosteam ºoptit, cu buzele
þuguiate ºi cu un fior de-a dreptul deli-
cios pe ºira spinãrii. De ce îi era drumul
lung nu puteam pricepe ºi nici la ce îi
trebuia un asemenea drum care îi
umplea mamei ochii de lacrimi.

Câteodatã, mai veselã, ne cânta despre
ploaia care vine de la Cluj. Lucrurile se
limpezeau încet-încet: Clujul era un loc
mai special din care plecau toate ploile
mari ale lumii. Cu el puteai vorbi,
chemându-l ca pe un prieten rãtãcit –

mãi, Clujule; nu auzisem pe nimeni
zicând tu, Agnito ori mãi, Sibiule! –,
chiar dacã nu-i era la îndemânã sã-þi
rãspundã – vezi drumul cel lung.
Oricum, merita sã-i ieºi în întâmpinare. 

Prima cãlãtorie la Cluj, prin 1960,
avea sã fie începutul unei nedumeriri.

Multe se potriveau cu ce îmi imagi-
nasem cã voi gãsi aici, însã nu puteam
înþelege de ce deveneam invizibilã de
îndatã ce mã adresam clujenilor
româneºte... Nedumerirea s-a repetat
în 1965, când veneam la studii. Pentru
prima datã în viaþã eram silitã sã-mi
conºtientizez apartenenþa etnicã a-
proape clipã de clipã. Devenisem,
dintr-o datã, româncã... Dar nedu-
merirea a rãmas simplã nedumerire, nu
mai mult ºi nu mai rãu – aveam în
mine o rezervã serioasã de toleranþã ºi
înþelegere pentru tot ce era altfel. Mai
târziu, dupã 1989, m-a nedumerit iarãºi
atitudinea clujenilor: ºi unii, ºi alþii se
purtau de parcã nu auziserã niciodatã
de 1918.

O studenþie miraculoasã – anii de
deschidere ºi echilibru ai României se

întâmplau deodatã cu vârsta tuturor
îndrãznelilor ºi a rãspunderilor deocam-
datã amânate – avea sã-l încarce cu alte
arome, tot mai grele, prefãcându-l în
locuirea unicã. Apoi trandafirii de pe
malul Someºului, magnoliile din Grãdina
botanicã, teii, piaþa de flori. ªi bibliotecile

mele, ºi concertele de la Filarmonicã, ºi
spectacolele de la Teatru sau Operã (adicã
de la teatre ºi opere!). ªi redacþiile revis-
telor clujene. ªi Literele: din vremea stu-
denþiei, dar ºi din a celor zece ani la cate-
drã. ªi cimitirul în care, alãturi de pãrinþii
mei, se înmulþesc prietenii, prefãcându-l
într-un loc ºi el al meu. ªi toamnele cu
cerul limpede – ca cristalul, desigur -, ºi
înserãrile ca o strângere de inimã. ªi
dealuri de jur-împrejur. Le vãd din bal-
conul meu dinspre nord, dar ºi din bal-
conul dinspre sud. Le vãd când cobor spre
oraº, în Cipariu. ªi din cimitir. Sunt toate
ale mele. De câte ori le vãd îmi spun cã nu
mai sunt de mult o veneticã. ªi fredonez
în gând: Clujule, mãi Clujule...

În 1965, soseam la Cluj din târgul
meu cel paºnic. Singuratecã ºi retrasã,
puþin iubitoare de mulþimi (singurele
buluceli din amintire erau cozile din anii
?50 la carne, la haine pe cartelã/pe
„puncte”, ºi mã aºteptau cele din „motor”,
un tren electric cu douã vagoane-locomo-
tivã, Sibiu-Cluj ºi viceversa, neîncãpãtor
în prag de început de an ºcolar ori de sãr-
bãtori – anulat de îndatã ce fiica unui
„mahãr” local ºi-a încheiat studiile), m-
am trezit obligatã la intense socializãri. 

Locuiesc într-un (încãpãtor) aparta-
ment de bloc. Am în el cãrþile, discurile,
ºevaletul, calculatorul, maºina de cusut,
casetele. Florile. Nu-mi lipseºte decât un
copac al meu. Visez mereu grãdina
copilãriei. E singura avere pe care regret cã
nu o pot avea. Nu am maºinã, mersul pe
jos îmi e tot atât de necesar ca aerul. Am
nevoie sã simt pãmântul sub picioare,

periodic, ca pentru o reîncãrcare cu sim-
plitate ºi firesc.

Am cãlãtorit destul de puþin.
Cãlãtoriile în largul meu (cum erau cele
când bãteam cu ai mei þara în lung ºi în lat,
ºtiind cã ne puteam opri oriunde vrem, cã
aveam unde trage ºi cum ne descurca în
orice împrejurare) nu le voi face, cred,
niciodatã, dar sunt atât de mulþi oameni
asemeni mie. ªi, în plus, albumele, docu-
mentarele, cãrþile mi-au adus lumea în
casã. O experienþã miraculoasã ºi
profitabilã interior poate fi pen-
tru mine ºi o plimbare de
câteva ore prin pãdurile
din jurul Clujului ori
pe strãzi rareori
strãbãtute.
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Sfânta LLuminã dde PPaºti 
a ÎÎnvierii DDomnului ssã vvã
aducã, îîn aaceste zzile dde 
sãrbãtoare, mmulte bbucurii,
sãnãtate ººi lliniºte ssufleteascã,
alãturi dde ccei ddragi.

Hristos aa ÎÎnviat!

Aurora ÞÞãrmure
Secretarul mmunicipiului 

Cluj-NNapoca

Áldott, rreményteljes éés öörömben 
gazdag hhúsvéti üünnepeket kkívánok!

LLáásszzllóó AAttttiillaa,,
KKoolloozzssvváárr aallppoollggáárrmmeesstteerree

Sãrbãtorile ppascale ssã vvã aaducã ppace
ºi bbucurie ººi îîncrederea îîn mmai bbine!

Hristos aa ÎÎnviat!
LLáásszzllóó AAttttiillaa

VViicceepprriimmaarruull mmuunniicciippiiuulluuii 
CClluujj-NNaappooccaa

Kellemes
Húsvéti
Ünnepeket!

Paºte fericit!

Sãrbãtori FFericite îîmpreunã ccu ccei ddragi, 
sã aaveþi pparte dde mmultã ccãldurã îîn ssuflet ººi îîn ccasã, 
bucurie îîn iinimã ººi mmultã ssãnãtate!

Radu MMoisin, 
Viceprimarul mmunicipiului CCluj-NNapoca

Hristos a Înviat!

Marele PPraznic aal ÎÎnvierii DDomnului 
sã vvã aaducã lluminã, ssãnãtate ººi zzile ffericite, 
pe ccare ssã lle ttrãiþi îîn ddeplinã aarmonie 
împreunã ccu ccei ddragi

Hristos aa îînviat!

Paºte fericit!

SORIN APOSTU
Primarul municipiului Cluj-Napoca

Hristos a Înviat!
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